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Ke škodě zemědělců i spotřebitelů
jsme opět bruselštější než Brusel
Tisíce zemědělců se sjelo do Prahy na protest proti novým pravidlům Společné
zemědělské politiky po roce 2022. Splnily protestní akce svůj cíl a co bude následovat?
To říká v rozhovoru prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
Jak hodnotíte konferenci v Paláci Lucerna,
splnila svůj účel?
V prvé řadě musím poděkovat všem, kteří
8. června 2022 vážili cestu do Prahy a zúčastnili se konference k pravidlům Společné
zemědělské politiky po roce 2022 v Paláci
Lucerna či protestních akcí na Václavském

náměstí nebo před sídlem Úřadu vlády ČR
ve Strakově akademii. Zvláštní poděkování
zaslouží všichni, kdo se podíleli na organizaci
v jednotlivých okresech. Za mě osobně z akce
vyplývají dva závěry. Zaprvé zájem premiéra
a rozhodující části nejsilnější politické strany
ODS je stále velmi slabý. Soudě nejen podle

mediálních vystoupení, premiér Petra Fiala
dosud ještě neodložil ideologické brýle, které
mu úspěšně nasadila Asociace soukromého
zemědělství již v předvolební kampani, jíž se
tato organizace účastnila jako maskot koalice
SPOLU. Agrární komora ČR zůstala v předvolební kampani neutrální apolitickou organi-

Zemědělská politika

V případě další
pasivity vlády a neochoty
jednat nelze vyloučit
pokračování
podobných akcí.
zací, což je zcela v souladu s naším statutem.
Nicméně v době vyhrocené „antibabišovské“
politiky to u lidí, kteří zemědělství nerozumějí,
ústí ve faktickou politickou izolaci naší organizace. Zadruhé část politiků si uvědomuje, že
produkční zemědělce bude nějakým způsobem třeba podpořit. Proto by měl být ještě
v červnu na vládě projednán balíček opatření
za tímto účelem. V současné době se mluví
především o „slevě“ na sociálním pojištění,
které v Lucerně avizoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Jak to bude v praxi?
Systém by měl fungovat podobně jako zelená
nafta, sleva by měla být uplatněna na
všechny zaměstnance podniku, který má více
než 0,3 velké dobytčí jednotky nebo alespoň
10 % citlivých komodit v osevním postupu.
Celkově by se mělo jednat o 2,5 až 3 mld. Kč,
kterými bude sektor takto podpořen. Pro řadu
podniků, na které redistribuce bude dopadat,
to může být dobré řešení, zejména pokud
bude správně nastavena definice aktivního
zemědělce. U některých sektorů bude třeba
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hledat další řešení. Za mě osobně by to mělo
být nezdaňování (alespoň) národních podpor,
což by pomohlo především živočišné výrobě.
Usilovně pracujeme také na podpoře energeticky náročných sektorů z tzv. dočasného krizového rámce, který připravuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu. V tuto chvíli je třeba – a
to pomůže prakticky všem, hlavně spotřebitelům – požadovat odklad příští Společné zemědělské politiky alespoň o rok či dva, dokud na
trzích nedozní důsledky rusko-ukrajinského
konfliktu. Většina členských států dostala
tzv. hodnotící dopis od Evropské komise
ohledně jejich návrhů strategických plánů pro
rozdělení zemědělských dotačních podpor
po roce 2022 a musí být jasné, že během pár
týdnů není možné pravidla finalizovat. To je
v době, kdy je extrémně ohrožena potravinová
bezpečnost, obrovské riziko.
Takže jste s výsledkem spokojeni, nebo
hrozí další protestní akce?
Považuji to jednoznačně za pozitivní signál
od pana ministra Jurečky, který, to musím
zdůraznit, měl odvahu přijít mezi zemědělce
do Lucerny a čelit jejich otázkám. Rozhoduje
se nyní o budoucnosti českého zemědělství a
ve fotbalové hantýrce je míč na straně vládní
koalice. Dáváme nyní prostor jednání, které
může ztížit šíření nepravdivých informací do
médií ze strany některých vládních činitelů,
jako je bohužel i ministr zemědělství Zdeněk
Nekula. Opakovaně říkáme, že chceme jednat
s vládou o nastavení nových pravidel, otázkou
je, jestli máme s kým? Většině politiků jsme
ohledně pozvání na konferenci v Lucerně ani

nestáli za odpověď. Stále trvá protestní pohotovost a další demonstrace rozhodně nemůžu
vyloučit. Tisíce zemědělců neprotestovalo
v Praze jen za své podnikání, jak se bohužel

Vážení členové,
chtěli bychom poděkovat jménem
prezidenta Agrární komory ČR Jana
Doležala těm, kteří se zúčastnili
protestních akcí 8. června 2022, ať už
v Lucerně, na Václavském náměstí
nebo před sídlem Úřadu vlády ČR ve
Strakově akademii. Bojovali jste za
budoucnost českého zemědělství, za
živobytí českých zemědělců, ale také za
kvalitní české potraviny pro obyvatele
za dostupné ceny. Velice si vážíme toho,
že jste přerušili probíhající polní práce
a přijeli do Prahy ukázat vládě České
republiky, že v těchto požadavcích
jsme jednotní jakožto zemědělci všech
velikostí, různých právních forem a odlišného výrobního zaměření. Vzhledem
k přezíravému postoji premiéra Petra
Fialy a ministra zemědělství Zdeňka
Nekuly nemůžeme bohužel vyloučit,
že budeme muset do ulic vyjít znovu.
Sledujte, prosím, Týdenní zpravodajství
Agrární komory ČR, kde Vás pravidelně
informujeme o aktuálním dění.
Děkujeme, byli jste skvělí!
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někteří politici snaží tvrdit, ale také za to, aby
spotřebitelé měli na pultech kvalitní české
potraviny za dostupné ceny. Pokud se skutečně naplní černé scénáře, my se přizpůsobíme.
Pro spotřebitele to ale bude znamenat méně
českého masa, méně českého ovoce, méně
české zeleniny. To skutečně chceme?
Proti čemu všemu jste tedy protestovali?
Evropská unie klade na zemědělce stále větší
požadavky, ale dává jim za to stále méně
peněz. Do toho vstoupila nová vláda pod
vedením Petra Fialy a rozhodla o změnách
pravidel pro rozdělení zemědělských dotací
po roce 2022, na kterých předešlá vláda
pracovala dlouhé měsíce. Vládní koalice je
zvládla neodborně překopat asi za měsíc a
je bruselštější než Brusel. Zvýšila nastavení
úrovně redistributivní platby z plánovaných
10 % na 23 %, které mají směřovat z obálky
přímých plateb na prvních 150 ha podniků. To
je jedna z nejvyšších hodnot v rámci Evropské unie, přičemž většina členských zemí se
pohybuje v rozmezí 10–13 %. To znamená, že
se změna negativně dotkne zhruba 3 500 podniků, které budou uvažovat, jak své podnikání
přizpůsobit tak, aby přežily. To vše za situace,
kdy zemědělcům rostou vstupní náklady
v meziročním srovnání o desítky až stovky procent. S tímto zdražováním by se měly úměrně
zvyšovat výkupní ceny zemědělských komodit,
což se neděje. Stále platí, že cenu určují
především velké obchodní řetězce, které do
Česka dovážejí levné a předotované zboží ze
zahraničí. Ministerstvo zemědělství slíbilo, že
zajistí monitorování marží obchodních řetězců
u vybraných potravin, ale žádné výsledky nebo
kroky k nápravě situace jsme nezaznamenali.

Ministr je mimo realitu
Rozhovor ministra zemědělství Zdenka
Nekuly v časopisu Reflex těsně po setkání
zemědělců je v negativním slova smyslu
šokující. Jeho výroky jsou skandální a nemorální. Vyhrožovat mezi řádky zemědělcům, že jim seškrtá dotace, pokud budou i
nadále demonstrovat a dělat mu podle jeho
slov podpásovky, nám přijde totálně přes
čáru. I když pan ministr v rozhovoru sám
o sobě tvrdí, že je klidné povahy, bohužel to
vypadá, že mu spíše ujely nervy a neví kudy
kam. Z pozice síly ukazuje svou pravou
tvář „loutkového“ ministra, kterému teče
do bot. Alibistické argumenty, pokrytectví,
absence pokory, nekompetentnost, zoufalost či neprofesionalita… i takové ohlasy se
ozývají z terénu.
Rozhovor, pro nás až překvapivě, odhalil
velkou slabinu ministra, totiž, že vůbec
nezná vlastní rezort a naskakuje na laciný
protizemědělský populismus a dále tak
přispívá k rozdmýchávání zbytečných emocí.
Pan ministr tvrdí, že máme ve většině komodit nadprodukci. Nevíme, jak na to přišel
a z jakých čísel vychází, ale doporučujeme
podívat se na aktuální data. Dlouhodobé statistiky totiž ukazují, že potravinová soběstačnost Česka soustavně klesá. Nesoběstační
jsme v lecčem: ve výrobě vepřového masa,
drůbežího masa, ve vejcích či v produkci
zeleniny a ovoce, a to je to, na co od vzniku
této vlády zásadně a urputně upozorňujeme.

Zpolitizované přenastavení národní politiky
tyto sektory jen dále poškodí. A když to nevidí ani resortní ministr, je už opravdu zle.
Zároveň se rozhodně netváříme, že by
dotace byly nárokové, jak mimo jiné pan
ministr tvrdí. Možná to pan Nekula ještě
neví, ale žádná plošná bezpodmínečná
podpora dnes neexistuje. Zemědělci u
každé dotační koruny musí prokázat, že ji
vynaložili na lepší hospodaření v krajině
nebo na lepší pohodu zvířat. Zároveň také
musí splnit řadu poměrně omezujících
podmínek sloužící krajině či ochraně
přírodních zdrojů.
Z rozhovoru jsme nabyli dojmu, že zemědělci jsou v očích pana ministra vyvrhelové
společnosti a její škůdci, čímž se přidal
k lidem, kteří neznají a nechtějí znát
význam, rozsah a účel této každodenní
práce a dřiny. Zaráží nás takový přístup.
Pan ministr se populisticky snaží stavět do
role „spasitele“ českého zemědělství, ale
bohužel bude spíše jeho hrobníkem. Čeští
zemědělci se vlivem ministerské politiky
stanou ještě více nekonkurenceschopní a
naše zemědělství bude zlikvidováno. Pan
ministr si zřejmě popletl strany na hřišti.
Zájmy českých zemědělců by měl hájit, a
ne kopat proti nim.

Agrární komora ČR

Neměla by být zohledněna i válka na Ukrajině, co se týká budoucí koncepce českého
zemědělství?
V souvislosti s extrémní inflací minerálních
hnojiv se mluví o snížení závislosti zemědělství
právě na minerálních hnojivech. Na druhou
stranu růst populace a její relativní blahobyt
v druhé polovině 20. století stojí na revoluci ve
šlechtění, přípravcích na ochranu rostlin a právě na minerálních hnojivech, která v současnosti těžko dokážeme plně nahradit. Určitou cestu
může představovat precizní zemědělství, které
umožňuje velmi přesné, a tedy i ekonomicky a
environmentálně šetrné hnojení. Ta otázka by
v současné době možná měla znít: „V čem by se
mělo změnit evropské zemědělství?“ Potřebujeme novou zelenou revoluci, tedy zavádět lépe
a rychleji vědecké poznatky a velký potenciál
mají pokročilé metody šlechtění, které by mohly
přinést lepší výnosy s nižší zátěží pro životní
prostředí. Zatím jim ale Evropa moc nakloněna
není a jde cestou „zelené neprodukce“. Tedy
zemědělcům bereme z rukou schopnost produkovat dostatek potravin a Evropa rezignovala
na to být „obilnicí světa“ a naopak je na nejlepší
cestě stát se závislou na dovozech.

redakce Agrobase

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Ceské republiky

Věc: Otevřený dopis premiérovi české republiky

27. května 2022

Vážený pane premiére,
od ledna se snažíme vládu varovat, že plánovaný přesun zemědělských dotací k těm
nejmenším ve skutečnosti poškodí tisíce středních zemědělců. Jsou to právě oni, na kom
stojí produkce českých potravin. V době, kdy okolní země svoji soběstačnost naopak
posilují, česká vláda zvolila dobrovolné zvyšování závislosti na dovozu.
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Na základě dosavadního vývoje diskuse ohledně Společné zemědělské politiky na dalších
pět let jsme pochopili, že lidé, kteří vládě radí, zemědělství nerozumí nebo jsou zaslepeni
ideologií, či dokonce osobními zájmy a fakta slyšet nechtějí. Vytvořili hradbu polopravd
a mýtů a nás označili za hrstku agrobaronů bojujících o nepřiměřená privilegia.
Ve skutečnosti zastupujeme zemědělce, kteří produkují 80 % českých potravin. Našimi
členy jsou podniky různých velikostí, do kterých vložily svůj majetek stovky tisíc drobných
vlastníků a které zaměstnávají desítky tisíc lidí. Mnozí z nich jsou Vašimi voliči.
Proto Vás žádáme, přijďte mezi nás vysvětlit našim členům zemědělcům, kteří živí tuto
zemi:
• proč chcete vzít peníze těm, kteří i navzdory lépe dotované zahraniční konkurenci
nadále drží na nohou živočišnou výrobu a pěstování náročných plodin jako ovoce,
zelenina či brambory;
• proč budete trestat úspěšné podnikatele, kteří zde postupně vyrostli, investují
a zaměstnávají lidi v regionech, kde se sami narodili;
• proč si myslíte, že Vámi preferované mikropodniky dokážou výpadek středního
zemědělství nahradit;
• proč jste v zemědělské politice bruselštější než Brusel.

Zveme Vás na setkání, kde budete mít možnost vysvětlit aktivním zemědělcům, kteří se
každodenně starají o produkci potravin, v čem je Vámi navržený strategický plán Společné
zemědělské politiky výhodnější jak pro společnost, tak pro střední zemědělské podniky.
Vysvětlete tedy lidem, že se mýlí a že jim nová zemědělská politika přinese více příležitostí.
Na 8. června 2022 svoláváme setkání zemědělců do Paláce Lucerna a tímto Vás zveme,
abyste přišel osobně našim členům vládní zemědělskou politiku vysvětlit.

Těšíme se na Vás.
S pozdravem

Jan Doležal
Prezident Agrární komory ČR

Martin Pýcha
Předseda Zemědělského svazu ČR

www.vladni-agrohazard.cz
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Klíčové body k řešení tristního
postoje vlády
Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR zpracovali společné stanovisko s argumenty
k vládnímu návrhu Národního strategického plánu Společné zemědělské politiky po
roce 2022 pro jednání s vládou ČR a dalšími zástupci vládnoucí koalice. Cílem je
v České republice zachovat alespoň dosavadní zemědělskou prvovýrobu základních
a citlivých komodit, které zajišťují výrobu potravin pro občany a spotřebitele, což je
zvláště v současné světově nestabilní situaci naprosto zásadní.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY
• považujeme za tristní, že Evropská komise
představila první návrh nových pravidel
Společné zemědělské politiky již v roce 2018
a v květnu letošního roku ještě nevíme, jak
jsou nastaveny parametry pro rozdělování zemědělských podpor. Ta přitom měla původně
platit již od 1. ledna 2021;
• podobná efektivita v zemědělské prvovýrobě by
způsobila nedostatek potravin v celé Evropě;
• velkým problémem je také nedostatek času
na přípravu na nová pravidla SZP, protože již
v červenci probíhají přípravy osevních postupů
na další sezónu. Zemědělci potřebují tato pravidla bezpodmínečně znát ještě předtím, než
začnou provádět kalkulaci vstupních nákladů.
Nyní podobu příští SZP budou znát až v září;
• existují také odůvodněné obavy, že Česká republika nestihne včas připravit a schválit potřebné
legislativní změny a nastavení IT systémů.
Současně hrozí, že nebudou vyplaceny dotace
v roce 2023, což by se stalo poprvé od vstupu
České republiky do Evropské unie v roce 2004;
•e
 vropská komise reagovala na vládní návrh
Strategického plánu SZP požadavkem na větší
ekologizaci českého zemědělství a současně
požaduje posílení potravinové bezpečnosti
České republiky vzhledem k situaci na Ukrajině. Tyto požadavky si jednoznačně protiřečí.
PROTO POŽADUJEME
1. Prodloužení přechodného období
• apelujeme znovu na prodloužení přechodného období na dobu jednoho roku s přihlédnutím ke geopolitické situaci způsobené
ukrajinsko-ruským konfliktem.
2. Nastavení výše redistributivní platby
• Evropská komise požaduje zdůvodnění stanovené výše redistributivní platby na úrovni
23 %, která je nejvyšší ze všech zemí Evropské unie. Průměr v rámci EU činí 13 %;
• nastavená výše redistributivní platby nejvíce
dopadne na střední podniky. Současně
může dojít ke spekulativním nákupům
zemědělské půdy, protože bude výhodné
nechat půdu mimo produkci a pouze pobírat
dotační podpory bez podmínky produkce

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

zemědělských komodit;
• výsledkem bude pokles potravinové
soběstačnosti České republiky a kolísání
cen potravin pro spotřebitele;
• požadujeme snížení míry redistributivní
platby na úroveň, která se přibližuje průměru EU či navýšení počtu hektarů, na které
bude vyplácena podpora ze 150 ha na zhruba 500 ha. To by pomohlo zejména středním
podnikům, jejichž podporu současná vládní
koalice v minulosti avizovala;
• jako další formu pomoci středním podnikům,
které jsou hlavními producenty potravin
v České republice, navrhujeme odpuštění
platby sociálního a zdravotního pojištění,
které platí zemědělské podniky za své zaměstnance, případně jiné daňové úlevy;
• zároveň požadujeme nastavení definice
aktivního zemědělce na národní úrovni
s podmínkou adekvátní produkce z obhospodařovaného hektaru bez navrženého prahu
pro sledování této podmínky.
3. Pokryvnost půdy
• Evropská komise navrhuje zákaz podzimní
hluboké orby znemožnění hrubé brázdy přes
zimní období na veškeré orné půdě. Přitom
podzimní orba je pro kvalitu jařin zásadní a
napomáhá zadržet zimní vláhu v půdě, bojuje
proti plevelům a snižuje spotřebu pesticidů;
• požadujeme, aby bylo toto omezení uplatňováno pouze na svažitých pozemcích s výjimkou aplikace statkových hnojiv;
• neexistují vědecké důkazy, že by zákaz orby
na podzim přispíval k ochraně půdy.
4. Omezení plochy plodiny
• považujeme za zcela nepřijatelné navrhované
snížení maximální výměry jedné plodiny
u silně erozně ohrožených pozemků z 10 ha
na 5 ha, u ostatních pozemků z 30 ha na 20
ha. Většina ostatních členských zemí Evropské unie nepřikazuje zemědělcům žádné
takové omezení pro výměru jedné plodiny;
• v mnoha případech není ani technicky možné
aplikovat toto omezení, jelikož by nebyl zajištěn přístup k jednotlivým parcelám na takto
rozdělených pozemcích;

Další zákazy a omezování pesticidů možná
zaujmou pestrými květy plevelů, ale pro zemědělce představují vážnou hrozbu
• vědecké studia poukazují na to, že toto
omezení může způsobit zhoršení kvality půdy
kvůli jejímu nadměrnému utužení a větší
koncentraci používání umělých hnojiv
a pesticidů;
• apelujeme na zachování současného omezení maximální výměry jedné plodiny na úrovni
30 ha;
• požadujeme také nerozšiřovat dále výměru
erozně ohrožené orné půdy nad současnou
výměru, která činí 3 %, jelikož by byla ohrožena krmivová základna pro dojnice.
5. Nízké ambice ekoplatby
• nesouhlasíme s nadstavbami pro ekoplatby
nad navržený celofaremní systém zvyšující
náklady na hospodaření. Česká republika již
navrhla navýšení minimální úrovně ekoplateb
z 25 % na 30 %;
• současná navržená úroveň ochrany životního
prostředí v této variantě je pro zemědělce
nákladná. Uváděná sazba na hektar díky mohutné inflaci nákladů je na hranici motivace
pro zemědělce;
• požadujeme zachování ekoplateb na současné
úrovni s tím, že vzhledem k situaci na Ukrajině
bychom uvítali výjimku na plochu mimo produkci, jak byla schválená a aplikovaná na rok
2022, schválit i na rok 2023. Tím bude na této
ploše umožněno pěstovat běžné plodiny;
• dále apelujeme na výjimku na zákaz pěstování stejné plodiny 2 roky po sobě tak, jako má
například Německo.

Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR
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Zemědělská politika

Tisíce zemědělců znovu protestovalo
proti vládní agrární politice
V pražském Paláci Lucerna se 8. června 2022 sešli družstevníci, akcionáři i zaměstnanci podniků sdružených ve 2 největších zemědělských organizacích.
dojde k dalšímu propadu potravinové soběstačnosti Česka a zvýšení závislosti na dovozu.

Na setkání otevřeným dopisem pozvali premiéra Petra Fialu a požádali jej, aby jim přišel
vysvětlit vládní zemědělskou politiku, která
jde zcela proti evropskému trendu podpory lokální produkce potravin. Premiér ani ministr
zemědělství nakonec na setkání nedorazili,
a proto se zemědělci vydali na pochod před
sídlo Úřadu vlády ČR. Protestní akce se zúčastnilo odhadem 4 000 zemědělců.
Jádrem sporu je plánovaný přesun zemědělských dotací k těm nejmenším podnikům. Česká republika chce jít vysoko nad rámec návrhu
Evropské komise a místo doporučených 10 %
hodlá vyčlenit pro mikrofarmy bezprecedentních 23 %. Tento radikální krok vláda obhajuje

tím, že velké podniky byly v minulosti údajně
nepřiměřeně zvýhodněny. To je ale bohužel jeden z mnoha mýtů, které se v uplynulých letech
kolem zemědělství vytvořily. Provozní zemědělské podpory vyplacené vloni menším farmám
(velikosti do 100 ha) dosahovaly 9 500 Kč/ha,
zatímco podpory vyplacené větším farmám (nad
2 000 ha) byly pouze 7 500 Kč/ha. Plánované
přerozdělení tak především poškodí tisíce
středních zemědělců, kteří se věnují finančně
náročným činnostem, jako je chov zemědělských zvířat, pěstování brambor, ovoce či zeleniny. Již více než třetina členů Agrární komory
ČR a Zemědělského svazu ČR zvažuje zrušení
či výrazné omezení těchto komodit, pokud jim
vláda sníží dotace avizovaným způsobem. Tím

„Neochota pana premiéra a pana ministra říci
zemědělcům do očí, proč je chtějí připravit o významnou část peněz, kterými doposud dotovali
finančně náročné činnosti, je jen pokračováním
přezíravého přístupu vlády. Ten je smutným
důsledkem toho, že vládě radí lidé, kteří
zemědělství nerozumí, jsou zaslepeni ideologií,
či dokonce osobními zájmy a vytvořili kolem
nás hradbu polopravd a mýtů. Dnes v Praze
neprotestovali žádní agrobaroni, ale představitelé podniků různých velikostí, za kterými stojí
tisíce drobných vlastníků, dlouhodobě investují
v místech svého podnikání a zaměstnávají tam
desítky tisíc lidí,“ říká prezident Agrární komory
ČR Jan Doležal. „Mrzí nás také, že kontroverzní
plán vlády poštval zemědělce proti sobě. Představitelé Asociace soukromého zemědělství
s vidinou snadno získaných peněz, které nebudou vázány na žádné produkční povinnosti, nás
veřejně osočují. Přitom jsou si dobře vědomi,
že na vysoce konkurenčním evropském trhu
sami nedokáží výpadek produkce středních
podniků nahradit. Na drahotu z dovozu a snížení zaměstnanosti ve venkovských regionech
pak doplatíme všichni,“ doplňuje předseda
Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha.
Více informací o problematice lze najít na
webové stránce www.vladni-agrohazard.cz.

Barbora Pánková,
tisková mluvčí Agrární komory ČR
Vladimír Pícha,
tiskový mluvčí Zemědělského svazu ČR

Shromáždění zemědělců v Lucerně
Na středu 8. června 2022 svolala Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR a Asociace
samostatných odborů setkání zemědělců k diskusi o podobě národní zemědělské
politiky a také jako gesto nespokojenosti a absence odborné diskuse o zemědělství
se současným premiérem a vládou.
Shromáždění se konalo v ikonickém Paláci
Lucerna, který byl – jako mnohokrát v minulosti při podobných akcích, zcela naplněn
zemědělci z celé České republiky. Pro ty, kteří
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se do Lucerny nevešli, byl připraven přenos
na velkoformátovou obrazovku, a to symbolicky „pod koněm“. Po ukončení této části
akce se průvod několika tisíců nespokojených

účastníků s transparenty a za skandování
hesel přesunul Prahou před Úřad vlády.
Jediným zástupcem vlády nakonec byl jen
vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Zemědělská politika

Marián Jurečka, který připustil pochopení
pro uspořádání této akce a zároveň veřejně
zaúkoloval ministra zemědělství s cílem
získat pro sektor cca 2–3 mld. Kč ročně na
podporu živočišné výroby a citlivých komodit. Jako hlavní řečníci vystoupili na pódiu
Lucerny Jan Doležal, prezident AK ČR, Dana
Večeřová, prezidentka PK ČR, Pavel Čížek za
politické hnutí STAN, Bohumír Dufek, předseda ASO, Martin Pýcha, předseda ZS ČR, Leoš
Říha, viceprezident AK ČR a další.
Prezident komory hned úvodem poděkoval
všem přítomným za to, že dorazili v tak hojném počtu, přestože v této době mají aktivní
produkční zemědělci mnoho jiných starostí. Na
začátek také okomentoval vyjádření premiéra
na ČT24, který se k setkání zemědělců vyjádřil
jako o akci Agrofertu. Doležal to upřesnil takto:
„Shromáždění rozhodně nepořádá Agrofert,
ten pro vaši informaci, pane premiére, hospodaří na zhruba 4 % zemědělské půdy v ČR.
Naši členové mají typicky v případě fyzických
osob od 20 do 2 tis. ha a v případě právnických
osob od 500 do 3 tis. ha a nepatří do žádného
holdingu. Společně s mnoha menšími zemědělci, kteří tvoří jádro naší organizace, hospodaříme na více než 60 % zemědělské půdy.
Vláda bohužel kvůli stromu s názvem Agrofert
nevidí les, který se chystá pokácet.“
A dále pokračoval: „Jsou tu zemědělci
z celé republiky, zemědělci různých velikostí,
různých právních forem, různého výrobního
zaměření, které spojuje jedna věc, obava z budoucnosti a touha říct pravdu, říct také jinou
část příběhu, než která zaznívala v médiích
a bohužel také ve Strakově akademii. Mediální
zkratka, která se objevuje od ledna letošního
roku, říká, že velcí zemědělci nesouhlasí se
změnou dotační politiky. Přesto se na mě
obrací celá řada členů, menších aktivních
zemědělců, kteří se živí prací na poli a ve
stájích, že se jim změny nelíbí, a že rozhodně
nejsou vítězi této reformy. Nehospodaří totiž
jen na své půdě, ale také na půdě pronajaté,
což je v České republice zcela běžná věc
platná i pro menší zemědělce. I ti a zejména
ti budou mít problém půdu udržet v dotačním
systému, který odměňuje za vlastnictví půdy, za
příslušnost ke škatulce, nikoliv za práci, dobrou péči o půdu nebo zvířata. Větší zemědělci
jsou zase zcela zásadní pro zajištění potravinové bezpečnosti a platí o nich, že v přepočtu na
jednoho člena družstva, na jednoho akcionáře
jsou ve skutečnosti ještě menšími zemědělci
než „malí zemědělci“ v České republice, a dokonce než zemědělci na západ od nás. Zkrátka
se jen rozhodli hospodařit „SPOLU“. Kde jsem
jen tohle heslo slyšel?“

totiž opět nedoženeme naše kolegy v zahraničí, nebudeme za stejnou nebo lepší práci
stejně odměněni a budeme naopak vlastním
rozhodnutím znevýhodněni. V České republice, jak se zdá, se nechystá podpora produkčního zemědělství, chystá se zde dotační tunel.
Velké investiční skupiny budou ve velkém
skupovat půdu a brát ji nám, zemědělcům.
Bez skutečného hospodaření, a tedy bez
nákladů se tu budou doslova „těžit“ dotace,
zatímco my budeme likvidovat sady, zavírat
chovy a propouštět zaměstnance.
Jedním ze základního poslání Agrární komory
České republiky je zemědělce spojovat,
nikoliv rozdělovat a rozeštvávat, tak jak to
dělají jiné zemědělské profesní organizace
a bohužel někdy také někteří politici. Hledání
společné pozice, mnohdy kompromisní, je
v organizaci, jako je ta naše, často složité, o to
je však výsledek takového jednání cennější,
protože reprezentuje širší fórum, větší reprezentativní vzorek a zájmy sektoru v celé jeho
šíři a hloubce. Liší se tak od čistě politicky
motivovaných změn v Národním strategickém
plánu, které jsme v lednu kritizovali, a liší se
tak od dílčích zájmů jednotlivců a od zájmů
hlasité menšiny, která se rozhodla prosadit
si svou stůj co stůj a využila k tomu někdy
věci neznalé, někdy prostou ideologií a někdy
osobním prospěchem motivované politiky.
Ano, změny ve Společné zemědělské politice
budou mít své vítěze, ale s velkou pravděpodobností to nebude produkční zemědělec, už
vůbec to nebude spotřebitel a dost možná to
nebude ani česká krajina.
Pan ministr Nekula se evidentně ocitl v nepravý
čas na nepravém místě a, a to je asi největší
výhrada vůči současné vládě, nemůže v mnoha
věcech rozhodovat o své vlastní vůli, ale musí
se podřídit politickému rozhodnutí, které
v omezeném čase a prostoru a s dílčími zájmy
některých zúčastněných nemusí být nutně
správné. To je v době, kdy čelíme extrémnímu
růstu cen potravin, nepřípustná situace, která
se vládě může ošklivě vymstít. Další mediální
zkratka hovořila o tom, že Agrární komora

a Zemědělský svaz podporují „Tomanův“
strategický plán, protože to nejsou organizace
apolitické. To blíže vysvětlil prezident Doležal následovně: „Této úvaze se musím smát,
protože jestli některé organizace zastupující
zemědělce nejsou apolitické, rozhodně to
nejsme my. Jeden člen předsednictva této
organizace se nechal brzy po volbách slyšet, že
ho nezajímají názory produkčních zemědělců,
to oni vyhráli volby, to oni teď rozhodují.“
Není tak divu, že čestný předseda této organizace z ní nedávno vystoupil, což komentoval
slovy: „V novém systému si každý od 300 ha
výše pohorší a my jako větší rodinná farma
budeme mít třeba o milión méně. Zároveň
hrozí, že s navýšením redistributivní platby
začnou vznikat fiktivní zemědělci, kteří jen
budou využívat dotace a nebudou nic moc
produkovat, ideálně ekologicky. Hrozí, že zemědělci budou přicházet o pronajatou půdu,
protože se vlastníkům víc vyplatí získávat
dotace na sebe, i když na těch polích nebudou
nic moc dělat. Podle mě je totální nesmysl, že
by na základě této změny začaly vznikat nové
farmy. Vybudovat farmu – i třeba v klasických
evropských rozměrech na 50 ha – je stále
ekonomický nesmysl i s těmito dotacemi. Je
to minimální investice v řádu 20–25 mil. Kč.
To se nikomu nemůže vrátit.“ Na začátku
tohoto roku pak rezignoval z vedení s těmito
slovy: „Nemohu a nechci se dále ztotožnit se
směřováním této organizace a s jejími proklamacemi o produkčním zemědělství.“
Terčem naší kritiky, a uslyšíte to určitě i ve
vystoupení mých kolegů z chovatelských
a pěstitelských svazů, není jen redistributivní
platba. Jsou to různá omezení a restrikce, za
které nejen že dostáváme zaplaceno méně
než v současném období, ale mnohdy jdou
zcela proti logice správné zemědělské praxe.
Nemá ale smysl plakat nad rozlitým mlékem.
Musíme hledat řešení, aby nějaké mléko
vůbec v budoucnu bylo, aby potravináři měli
z čeho vyrábět kvalitní české potraviny.

redakce Agrobase

Podstatou nespokojenosti zemědělské veřejnosti pak je právě rozpor mezi těmi, kteří
něco dělají a snaží se na sebe vydělat prací
a chtějí stejné podmínky jako jejich sousedé
za hranicemi České republiky a mezi těmi,
kteří chtějí jen čerpat dotace. V novém období
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Leoš Říha v Lucerně: „Tato vláda
není partnerem zemědělců“
Ve svém vystoupení viceprezident AK ČR hned úvodem zdůraznil, že když se sešla
tak velká skupina produkčních zemědělců, kteří tvoří základ 80 % potravin pro
obyvatele této země, pokládá za ohromnou ostudu, že mezi nimi není nějaký zástupce
vlády. Hraničí to až s arogancí moci, kdy si na ty, kteří živí tento národ, udělá čas
jen pan vicepremiér Jurečka, který však nesetrvá ani po celou dobu jednání. Je to
otázka politické odpovědnosti těch, kteří přišli, a naprosté většiny, kteří nepřišli.

Rok o půl zemědělci napříč nevládními organizacemi s ministerstvem zemědělství poctivě
připomínkovali Strategický plán a snažili se
korigovat selským rozumem často ekologicky
líbivé, ale neodborné nápady z EU tak, aby
produkční zemědělec mohl vůbec přežít.
Jak viceprezident Říha zdůraznil: „Byl pro
nás šok a rána pod pás, když tento vyvážený
Strategický plán se na poslední chvíli změnil
tím, že jsme si jako země s větší velikostí
farem nastavili nejvyšší přerozdělení k malým
farmám. To bylo v době, kdy ze studií ÚZEI
bylo známo, že vysokou redistribucí budou
nejvíce postiženy chovatelé dojeného skotu.
Mimo jiné i proto, že je to tak celoročně
náročná činnost a z národních podpor u nás
nedostatečně podpořená, že ji lze provozovat
jen ve středních a větších firmách. Extremistickým nastavením redistribuce tuto zásadní
ekonomickou činnost pro naše zemědělství
přivádíte v ohrožení a s ní i sektor krmiv a
mlékárenství. Jak to můžete s péčí řádného
hospodáře udělat, když hrozí ohromný dopad
na národní hospodářství a do cen potravin?“
A dále pokračoval: „Nechápu, proč sami sobě,
svému národnímu hospodářství vědomě ubližujeme. Proč týráme své zemědělce, kdy je
jednou za století nutíme, aby meze rozorali a
pak téměř v následující generaci zakládali. To
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samé je, když jednou dotujeme meliorace a za
pár let na stejném místě dotujeme mokřady.
Příroda se baví a hospodář kroutí hlavou.
Kdyby se už naši úředníci přestali vymlouvat
jednou na Vídeň, jednou na Moskvu a jednou
na Brusel a začali místo toho naslouchat
svým skutečným aktivním zemědělcům.“
Považuje také za logickou úvahu, aby v zájmu
obyvatel této země naslouchali politici těm
úspěšným, kteří národ živí, než menšině,
která chce zemědělství vytunelovat jen ve svůj
dotační prospěch. Demokratické strany pětikoalice píší ve svém programu o podpoře malých a středních firem v zemědělství. Střední
firmy v zemědělství, které živí tento národ,
přišli do Lucerny, aby premiérovi a vládě řekli,
že takhle si podporu nepředstavují.
K jednáním s vládou a k požadavkům zemědělských organizací následně uvedl: „Jako
Krizový štáb jsme dlouho nechávali prostor
na vyjednávání a maximálně jsme se tomu
snažili napomáhat. Čekáme však od 2. února
na posun v jednání. 10 základních bodů, které
požadujeme od našeho sněmu, myslíme velmi
vážně, ale splněn byl sotva jeden. 20 tis. zemědělců podepíše petici a vám všem je to jedno.“
Krizový štáb při AK ČR a ZS ČR aktuálně
požaduje pro praxi alespoň zásadních
5 požadavků:

1. P
 rodloužení přechodného období pro novou
SZP alespoň o 1 rok. Situace v cenách není
žádná legrace a nepodceňujme ji a nová
SZP výrazně omezí zemědělskou produkci,
a to znamená zdražování potravin.
2. N
 astavení redistributivní platby na průměr
EU 13 % a efektivní nastavení aktivního
zemědělce. Když to neuděláme, ponížíme
základní zemědělskou produkci, což znamená v ČR opět zdražení potravin.
3. Z
 rušení snahy EU zakazovat podzimní orbu
a ponechaní orné půdy v hrubé brázdě –
opravdu myslíme ochranu půdy vážně?
Jestli ano, tak omezení orby je přesně proti
úrodnosti půdy, a to bude omezení produkce potravin a tím i jejich zdražení.
4. Z
 rušení snahy EU zasahovat do velkých
honů a do střídání plodin. Střídání plodin je
podle agrotechnických zákonitostí, a nikoliv
podle výzkumů veřejného mínění. Neodborné zasahování do agronomické praxe
povede ke zdražení potravin.
5. N
 ezpřísňovat dále podmínky pro ekoplatbu.
Nastavené podmínky jsou již nyní demotivační, a kdo je chce dále zpřísňovat, je
zodpovědný za další zdražování potravin.
Těchto 5 bodů Krizového štábu je naprosto
zásadních, aby nedošlo zbytečnými neodbornými zásahy k destabilizaci českého produkčního zemědělství a tím ke zdražení potravin.
A za to stojí v zájmu všech bojovat.
Viceprezident Říha pak vystoupení uzavřel
těmito slovy: „Studovali jsme politické programy stran a chci jako demokrat připomenout,
že nemáte mandát spolu s EU dolikvidovat živočišnou výrobu v této zemi. Nemáte mandát
neposlouchat názory produkčních zemědělců.
Nemáte mandát likvidovat střední produkční
firmy v zemědělství. Nemáte mandát zdražovat zbytečně našim spoluobčanům potraviny.
Doufáme, že zdravý rozum v zájmu této země
zvítězí a že se v základních bodech dokážeme
posunout konkrétně ještě v tomto pololetí.
Chci zdůraznit, že rodák z mého regionu
a úspěšný politik a ministr zemědělství Josef
Lux říkal, že nestačí nadávat za rohem, ale je
potřeba za důležité věci bojovat.“

Ing. Leoš Říha, viceprezident AK ČR
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Řešení krize není složité, chybí
zkušenosti, rozum a vůle
V každé zemi Evropské unie platí společná legislativa EU a zároveň vlastní legislativa
daného státu. I to je důvod, proč vidíme velké rozdíly jednotlivých států k řešení problémů a k nastavení systému vlastního fungování, ekonomiky a dosahování životní
úrovně. U starých zemí Evropské unie se v oblasti zemědělství setkáváme s odlišným
přístupem, a to nejen v oblasti financování, kde nemáme šanci vyrovnat se několikanásobně vyšším dotacím, stejně tak zaostáváme v řešení národní legislativy a tvorby
příznivých podmínek pro podnikání (a to nejen v zemědělství a potravinářské výrobě).
Staré země EU mají legislativu, která reguluje
(ano reguluje) obchodní praktiky v dodavatelském řetězci. Na nerovnováhu mezi dodavateli a odběrateli poukazuje také směrnice
o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci.
Směrnice zdůrazňuje, že v této oblasti často
dochází k výrazné nerovnováze ve vyjednávací
síle mezi dodavateli a kupujícími. Tato nerovnováha pak může vést k nekalým obchodním
praktikám. Právě silnější obchodní partneři
se snaží za každou cenu prosadit některé
praktiky nebo smluvní ujednání, které jsou ve
vztahu k prodeji zemědělských a potravinářských produktů v jejich prospěch a zároveň
v neprospěch zemědělců a zpracovatelů. Staré
země EU mají ve své legislativě už zavedená
přísná pravidla, která nastavují fungování
obchodních vztahů a zejména vyrovnávají
vyjednávací sílu u slabších subjektů, u zemědělců a potravinářů.
A právě Směrnice Evropského parlamentu a
rady (EU) č. 2019/633 ze dne 17. dubna 2019

o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci
byla předmětem jednání Evropského hospodářského a sociálního výboru. Víte, jak jsou
na tom země, kterým nejsou lhostejné ceny
domácích potravin pro obyvatele a kterým
není lhostejná soběstačnost a potravinová
bezpečnost? O mnoho lépe než my. Průkopnické země v regulaci obchodních praktik
v Evropské unii jsou Španělsko a Francie, které do své již platné legislativy tuto směrnici
také začlenily. Španělsko zavedlo povinnost
zaplatit dodavatelskému subjektu cenu, která
se rovná předpokládaným výrobním nákladům nebo je vyšší. Výrobní náklady jsou proto
základem pro sjednávání písemných smluv.
Dalšími povinnostmi jsou písemné smlouvy
u všech obchodních operací. Poprvé řeší
legislativa stanovení ceny a řešení sporů.
V případě, že cena není stanovena v souladu se
zákonem, smlouva se stává neplatnou. Není
povolená propagace, která uvádí nás spotřebitele v omyl. A co je nejdůležitější, je zakázán
„prodej se ztrátou“, takže distributor nesmí

nabízet potravinářské výrobky veřejnosti za
cenu nižší, než je cena zaplacená za jejich pořízení (nákupní cena v maloobchodu). Zákon
se vztahuje nově i na hotelové a stravovací
společnosti s obratem vyšším než 10 mil. eur
a společnosti v oblasti ubytovacích služeb
s obratem vyšším než 50 mil. eur. Ve Španělsku kontroluje dodržování zákona Úřad
pro informace a kontrolu potravin. Zároveň
středisko pro sledování potravinového řetězce
rozšířilo svou působnost o zajištění transparentnosti a účinnosti tím, že bude vypracovávat
zprávy o tvorbě cen, aktualizovat cenové indexy
a náklady na výrobu potravin a podporovat
studie o inovacích v zemědělsko-potravinářském odvětví. Španělsko tak svým obyvatelům
zabezpečuje domácí potraviny za ceny, které
nelikvidují domácí zemědělce a potravináře
a také nekrátí státní rozpočet o daně.
Situace u nás je úplně opačná. Zemědělci
dlouhodobě na prodeji svých komodit prodělávají. Všechny náklady, tedy ceny energií, plynu,
osiva, chemie, nafty… rostou v desítkách až
stovkách procent a ceny, za které zemědělci prodávají svou produkci, rostou výrazně
pomaleji a nedokáží zvýšené náklady kompenzovat. Podobná situace je i u domácích
zpracovatelů. Většina z nich uzavřela smlouvy
na dodávky na rok, 2 nebo i 3 dopředu. A
součástí smluv, které vytvořili zahraniční
maloobchodní prodejci, jsou různé sankce a
bonusy, ale na růst nákupních cen od zpracovatelů nebo dodavatelů nikdo nemyslel. A tak
se můžeme v supermarketu potkat s růstem
cen i 2krát za týden. Pozor, ceny pro zemědělce a potravináře rostou vždy se zpožděním a
výrazně pomaleji. Začínají se množit případy,
když se nájem nebo cena energie za měsíc
navýšila obratem třeba i 3násobně. A teď
jasně vidět velkou chybu, když nebyla přijata
novela zákona o potravinách.
V jedné části zákon navrhoval povinnost pro
maloobchod: „Provozovatel potravinářského
podniku provozující maloobchod je povinen zajistit, aby podíl vybraných základních
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potravin uvedených v Příloze č. 1 a splňujících
kritéria dle odst. 1 písm. a) nebo b) zákona
o potravinách, bez ohledu na to, zda jsou
způsobem dle odstavce 1 zákona skutečně
označeny, prodaných konečným spotřebitelům
činil v každé jím provozované maloobchodní
provozovně
a) minimálně 55 % v kalendářním roce 2021,
b) minimálně 58 % v kalendářním roce 2022,
c) minimálně 61 % v kalendářním roce 2023,
d) minimálně 64 % v kalendářním roce 2024,
e) minimálně 67 % v kalendářním roce 2025,
f) minimálně 70 % v kalendářním roce 2026,
g) minimálně 73 % v kalendářním roce 2027
a následujících letech“.
V případě, že by tento návrh byl přijat, dnes
bychom se neobávali, že skončí chovy prasat,
drůbeže, chovy dojnic nebo svou činnost
ukončí pekárny, mlékaři, porážky a zpracovatelé masa a další subjekty. Na náš trh se stále
vozí vepřové maso z jiných zemí, přestože
cena masa ve Španělsku nebo Německu je
vyšší, na českém trhu se prodává dovážené
maso nižší kvality za nižší ceny. Dotace, které
byly vyplacené v zemích původní EU, tak opět
výrazně narušily stabilitu výroby a odbytu
v zemích střední a východní Evropy. S ukončením provozů v České republice přijdou lidé

o práci a ceny potravin porostou, mnoho občanů nedosáhne na kvalitnější potraviny
a výsledkem bude například i zhoršení zdravotního stavu v populaci, zvýšení výskytu
nemocí u dětí a mladých lidí.
A jaké je řešení? Je to skutečně jednoduché.
Stačí co nejdříve přijmout novelu zákona
o významné tržní síle, která bude obsahovat
zákaz prodeje za podnákladové ceny (tedy
se stejným ustanovením, jak nám představili
španělští kolegové z výboru, že není možný
prodej pod nákladové ceny) a zákaz prodeje
v maloobchodě za ceny nižší, než byla cena nákupní (opět zakázána praktika ve Španělsku,
stejně tak v Německu, Itálii, Francii). Potraviny vyrábí zpracovatel ze surovin nakoupených
od zemědělců a logika říká, že když nebudou
zajištěné vyvážené obchodní vztahy mezi
prvovýrobcem, zpracovatelem a maloobchodním prodejcem, skončí domácí výrobce,
zpracovatel, zemědělec a spotřebitel neobdrží
odpovídající kvalitu za odpovídající cenu.
V novele zákona je nutné řešit i prodej v akcích
a výši marží (na stejný výrobek různé marže).
Tlakem na nižší ceny, než jsou skutečné
náklady, a prodej cca 60 % základních potravin v akcích maloobchodní prodejci domácí

zemědělce a zpracovatele postupně likvidují.
Například Německo má stanoven horní limit
prodeje v akcích, které nepřesahuje 20 %.
Benevolence našich politiků tak vede ke stále
většímu nahrazování v tuzemsku vyrobených
a zpracovaných potravin těmi dovozovými.
Spotřebitel přichází o kvalitní a chutné domácí potraviny, stát přichází o odvody z DPH a my
všichni o budoucnost.
Tempo zdražování dnes nabírá v Česku na obrátkách. Meziroční inflace se v únoru dostala
na dvouciferné hodnoty a v odborných kruzích
se mluví o výhledu 20 %. Česká republika je
v tomto ohledu na tom stejně jak pobaltské
země, s tím rozdílem, že jejichž základní
úroková sazba je ovšem stále 0 %. Ceny tedy
stále porostou, ale zisky půjdou za naše
hranice. Už nám nezbývá moc času, řešení
nabízí i novela zákona o významné tržní síle.
V případě, že nebude novela řešit zásadní
věci, české společnosti nebudou mít šanci
prosadit se na domácím trhu, zato těm zahraničním se bude vést líp.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD.
členka Evropského hospodářského a sociálního výboru za Českou republiku nominovaná
Agrární komorou ČR

Vše je nyní chytré a udržitelné
Po projektu Chytrá vinice se objevil další projekt Chytrá chmelnice. Z vytrvalých
plodin chybí již jen Chytrý sad.
To vše jsou názvy projektů a nic nemám
proti nim. Právě naopak. Úsilí jejich řešitelů
fandím a sleduji se zájmem z povzdálí. Dočetl
jsem se ale, že prý máme chytrou ekonomiku, chytrou architekturu, a dokonce i chytré
zemědělství, domácnost a dovolenou. Podle
vztahu vlády k zemědělství bych to netvrdil.
Zatím se zdá, že k přiřazení pojmu „chytrý“
stačí vzlétnutí jednoho dronu. Dokonce prý
existuje i chytrá munice. Tento pojem se
objevil v souvislosti s válkou na Ukrajině. Za
chytrou je považována naváděná munice. Ta
nejchytřejší je však extrémně drahá a obtížně
dostupná. Možná ani nevíte o tom, že dnes
již můžete mít i chytrou domácnost. Každý si
sám doplní, díky čemu se tak děje.
S čím se ale roztrhl pytel, je slovíčko „udržitelný“. Najednou kdekdo má vše udržitelné.
Od supermarketů až po výrobce strojů, obalů,
módy atd. Všichni všechno vyrábí „udržitelně“
a málokdo ví, o co vlastně jde. Neví se přesně,
co vlastně udržet, ale nyní se to nosí, čili je
to „ono“ a je to „in“! Udržitelná jsou i krmiva.
Cesta k udržitelnosti je prý i velkou výzvou
také pro golf. Mezinárodní golfové organizace
se jako vůbec první sport zavázaly ke zlepšo-
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vání péče o přírodu a zachování zdrojů. Jak
ale tento závazek vnímat v českém prostředí?
Na jedné moravské vesnici
Ta vesnice je natolik známá, že její jméno
raději nebudu uvádět. Ztratili byste veškeré
iluze. Až do doby vyprávění ředitele zdejší
zemědělské společnosti provozující rostlinnou, ale stále ještě i živočišnou výrobu,
která není ani malá, ale ani příliš velká,
jsem žil v přesvědčení, že život zde musí být
idylkou. Množství malých, velkých i zahrádkářských vinohradů a k nim přilepených
sklípků s vínem, košty ovocných destilátů,
hody, vinobraní, oslavy atd. a samozřejmě
i řada pracovních příležitostí. Ó, jak jsem
se mýlil. Tvrdá realita. Ve vesnici již nikdo
nechová králíky, drůbež, prase. Zdejším
obyvatelům vadilo ranní kohoutí kokrhání i
noční vyzvánění času na kostelním zvonu.
Obojí neexistuje, resp. zvon zvoní pouze za
denního času. Vesnice již dávno není zemědělská. Před každým rodinným domem stojí
minimálně jedno auto, ráno lidé odjíždějí za
prací jinam, večer se vracejí. Snad i proto
kvůli z valníku spadlému malému kopečku
hnoje volá místostarostka obce ředitele

zemědělské společnosti a žádá rychlé odklizení. To, že kdyby sama ten kopeček nabrala
na lopatku a hodila k vlastnímu rybízu a
pomohla sobě i obci, jí jaksi nedochází. Jiný
obyvatel bydlící u cesty, kudy projede čas od
času traktor, žádá od zemědělců finanční
úhradu na výměnu hluku těsných oken. To už
je absurdita všech absurdit. Když se v místní
strouze objevily za sucha bíle tekoucí zbytky
z oplachu mléčnice, řešil ředitel s okresní
5člennou komisí referátu životního prostředí udání na tento únik „jedu“ do přírody. A
všude jako mor je rozšířena pověstná česká
závist. Ale je to nová doba, ne až tak atypická
pouze pro jednu lokalitu. Už ani tradiční moravské svatební koláčky zde nemotají ruce
žen. Nahradil je robot. Zbývá doufat, že snad
i v této vesnici a snad v dohledné době ještě
přežije tradice hodů s muzikou, tancem,
spoustou jídla, vína i pálenky. Nebo se snad
všichni chtějí přestěhovat do města? Kolik
nám všem ale zůstane zemědělské půdy
a kdo a kde bude pěstovat a vyrábět základní
potraviny k potřebě nás všech? Kde zůstala
chytrost a zájem o vše udržitelné?

Ing. Michal Vokřál, CSc.

ČERVEN 2022

11

Zemědělská politika

Priority potravinářů pro předsednictví
Předsednictví Rady EU, které České republice začíná 1. července 2022, je jedním
z nejdůležitějších a nejnáročnějcích úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační
a týká se všech oblastí národního hospodářství, včetně potravinářského průmyslu.

Předsednictví Rady EU, které České republice
začíná 1. července 2022, je jedním z nejdůležitějších a nejnáročnějcích úkolů vyplývajících
z členství v EU. Role předsedající země je
nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační, a týká se všech
oblastí národního hospodářství, včetně potravinářského průmyslu. Ten u nás má dlouholetou a úspěšnou tradici a patří k významným
oborům v naší zemi se zajištěním produkce
bezpečných a kvalitních tradičních potravin,
ale také se zohledněním nových trendů a
inovací ve výrobě. I proto je Potravinářská
komora ČR připravena se aktivně zapojovat
do řešení témat a tvorbě pozic.
Návrh priorit tak vychází ze současného stavu
diskusí v oblasti potravinového práva a z diskusí a námětů, které v této oblasti zaznívají.

1. Revize nařízení EU, o poskytování informací o potravinách
spotřebitelům
Revize způsobu značení trvanlivosti
K diskusi by mělo být důsledné vysvětlování
role jednotlivých způsobů značení a doporučení pro výrobce, obchodníky, dozorové orgány
i spotřebitele, jak k potravinám s prošlým
datem minimální trvanlivosti přistupovat.
Vhodná se jeví také osvětová kampaň, která
by upozornila spotřebitele na rozdíly mezi
jednotlivými údaji. Pokud bude schváleno jakékoliv doplnění označení (Minimální
trvanlivost do, Spotřebujte do), znění musí
být co nejkratší, pro výrobce proveditelné a
pro spotřebitele stručné, jasné a především
srozumitelné.
Systém značení výživových hodnot na přední
straně obalu
Stávající již zavedený systém poskytuje objektivní informaci o výživové hodnotě jednotlivých
potravin a zavedení jiného systému značení
musí být primárně postaveno na vědeckém
základě. Jakékoliv jiné škálování, a to i na
základě barevného kódování se jeví jako zavádějící. Pro většinu spotřebitelů jsou výživové
údaje uváděné na 100 g či 100 ml na obalech
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potravin nesrozumitelné nebo jim nevěnují
pozornost a současně nedokáží zohlednit
reálně konzumované množství. Jako přínosné
se jeví jeho zjednodušení. V případě, že bude
o některém ze stávajících dobrovolných výživových systémů rozhodnuto jako o možném
budoucím povinném značení potravin, PK ČR
požaduje, aby bylo všem aktérům umožněno
zapracovat změny a připomínky. Budoucí
systém by měl také umožnit vyjádřit nutriční
hodnoty na porci, což je jeden z klíčových
požadavků. Veškeré finanční a administrativní
náklady, zejména pro malé a střední firmy,
musí být vyváženy přínosem pro spotřebitele.
Preferujeme jednotný celoevropský systém
a důraz na vzdělávání spotřebitelů od útlého
věku.
Rozšíření označování země původu
EK podporuje povinné zavedení značení země
původu, a to pro mléko, mléko jako složku,
maso jako složku, rýži, tvrdou pšenici pro
výrobu těstovin, brambory a rajčata. Evropský
parlament je pro zavedení povinného značení
země původu na veškerou zemědělskou produkci, Rada je v souladu s rozšířením listu komodit, na které by se značení mělo vztahovat.
PK ČR hodnotí aktuálně nastavený systém
založený na dobrovolné bázi uvádění země
původu za dostačující. Výrobci nepovažují za
nutné zavádět další označovací povinnosti, či
jejich případné rozšíření.
Povinné označení výrobce na obalech
potravin
Vhodné by bylo zavést povinnost uvádět při
označování konkrétního výrobce dané potraviny, aby spotřebitel dostal jasnou a srozumitelnou informaci o původu, zdravotních
dopadech a případně procesu výroby potravin.
Stanovení limitů pro vitamíny a minerální
látky v doplňcích stravy a obohacených
potravinách
Maximální obsah vitamínů a minerálních
látek není v současné době na úrovni EU
stanoven. Zároveň Evropská komise pověřila
EFSA, aby přehodnotila horní tolerovatelné
hladiny příjmu pro vitamíny a minerální látky.
Například cílem FoodDrinkEurope je zajistit,
aby maximální úrovně stanovení legislativou
EU nebyly nižší než současné úrovně používané na trhu EU.
Reformulace potravinářských produktů
Na evropské úrovni posiluje tlak na refor-

mulace potravin, ačkoliv EK v loňském roce
uvedla, že zatím neplánuje maximální limity
nastavovat. Společnosti pokračují v implementaci svých závazků v oblasti reformulací
s cílem prokázat, že evropský potravinářský
průmysl i zde vykazuje maximální nasazení.
Snahou je vyhnout se předkládání právně
závazných cílů a legislativy. Komunikaci příznivých změn ve složení by usnadnila výrobcům například změna podmínek pro výživová
tvrzení dle Nařízení (EU) o snížení cukru/tuku
od 30 % a soli o 25 %, protože jde o natolik
velký zásah do receptury, že výsledek nebývá
vždy spotřebiteli kladně přijat z důvodu zhoršení senzorické kvality. Je třeba vzít v úvahu
vnímání spotřebitelů a také to, že některé
kategorie potravin je obtížné reformulovat.
Mezi další témata v této oblasti patří uvádění
metody chovu nosnic na obalech výrobků
obsahujících vejce a uvádění informací o možném a nezáměrném výskytu látek nebo produktů vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost v potravinách.

Potravinářská
komora vstupuje do
českého předsednictví
s ambicí prosadit své
priority a témata.
2. Alternativní vs. tradiční
potraviny
Alternativní potraviny rostlinného původu jsou
velmi často svými senzorickými vlastnostmi
podobné výrobkům živočišného původu. Této
skutečnosti využívají producenti při vytváření
názvů a odkazují na zdravější, etičtější a ekologičtější alternativu, avšak zároveň vzbuzují
dojem, že jejich výživová hodnota je obdobná
ne-li vyšší a stejně tak, že uhlíková stopa je
menší, což v řadě případů není pravda. Navíc
tyto imitace živočišných výrobků svými názvy
mohou u zákazníka evokovat, že mají stejné
smyslové a nutriční vlastnosti jako skutečné
živočišné výrobky. Tímto dochází ke klamání
a poškozování spotřebitele. Celý sektor není
nijak regulovaný a vzhledem ke skutečnosti, že se ve většině případů jedná o vysoce
zpracované potraviny, jsou mezi jednotlivými
produkty i významné rozdíly v kvalitě. Bylo
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Zemědělská politika

by proto vhodné připustit rámec ochrany
názvů potravin živočišného původu alespoň
na národní úrovni a zároveň začít pracovat na
regulaci označování tak, aby nedocházelo ke
klamání spotřebitele.

názorů na úrovni nezdravého jídla. Názorová
rozdílnost přináší jistě prostor pro důkladnější
odborné studium a lepší specifikování problematiky. Žádoucí se také jeví vytvoření oficiální
definice pro tuto citlivě vnímanou oblast.

3. Dopad výrobků na životní
prostředí a klima

5. Dovoz potravin, při jejichž výrobě byly použity v EU zakázané
prostředky

Doporučení Komise z prosince 2021 o používání metod stanovení environmentální stopy
pro měření a sdělování environmentálního
profilu životního cyklu produktů a organizací
specifikuje způsoby poměrně detailně. V současné době je však v přípravě rovněž legislativa
týkající se tzv. zelených tvrzení a další předpisy
(směrnice o ekodesignu, biologicky odbouratelné plasty, obalové odpady), které pravděpodobně budou obsahově s daným doporučením
souviset. Bylo by vhodné zajistit, aby byly
zřejmé vazby mezi jednotlivými akty tak, aby
jejich cíle nebyly ve vzájemném rozporu.

4. Vysoce zpracované potraviny
V důsledku Strategie Farm to Fork jsou
vysoce zpracované potraviny podle některých

Plán na ochranu životního prostředí a zajištění
biodiverzity na území EU prostřednictvím
omezeného používání pesticidů může vést
ke zhoršení vlastní konkurenceschopnosti.
V současné době se například Francie uchází
o zákaz dovozu takto vyprodukovaných potravin ze třetích zemí, což naráží hned na dva
zásadní problémy. Těmi jsou akceptovatelnost
takového omezení v kontextu pravidel mezinárodního obchodu a dále možnost snadno
kontrolovat takto nastavená pravidla. Až na
výjimky (např. čaje, bylinky apod.) jsou rezidua
použitých pesticidů pod hladinou detekce běžných analýz. Dopad na lidské zdraví je tedy
v podstatě vyloučen a environmentální aspekty jsou na velkou vzdálenost obtížně kontrolovatelné. Velmi podobná situace je i v oblasti

používání veterinárních léčiv, zejména řešení
problému antibiotických rezistencí.

6. Udržitelné zemědělství
Podpora udržitelných postupů v zemědělství
a produkce potravin v EU s cílem ukázat
inovativní řešení. Jako příklad lze uvést obor
pivovarnictví, kde se jedná o nové postupy
a technologie, které umožňují pěstitelům
chmele lépe pracovat s vodou, půdou a zároveň snižovat uhlíkovou stopu.

7. Oblast oběhového hospodářství
Rozpracování záměru EU v oblasti oběhového
hospodářství i revize směrnice o obalech a
obalovém odpadu a připravenost evropského průmyslu se na nich podílet. Přezkum
směrnice představuje klíčovou příležitost, jak
urychlit a dále rozšířit oběhové hospodářství
v EU. Podpora chemické recyklace a inovativních recyklačních technologií pro výrobu
obalů hraje také významnou roli proti plýtvání
potravinami.

Potravinářská komora ČR

Zkušenosti z praxe
V letošním roce zajistila VOŠ a SOŠ Březnice individuální praxi pro 2. ročník oboru
agropodnikání u soukromého zemědělce Ing. Pavla Bukovjana.
Praxe u pana Bukovjana byla zatím asi
nejlepší praxí vůbec. V celém podniku panuje
velmi přátelská a rodinná nálada. Ve velkých
družstvech pospíchají a chtějí si být jistí s dobře provedenou prací, proto vás k ničemu
nepustí, zatímco u pana Bukovjana jsme měli
možnost si veškerou práci vyzkoušet. A když
si byli jistí, že to zvládneme, tak jsme ji mohli
i sami vykonat. Areál není zas tak veliký, ale
zato velmi dobře uklizený a čistý. Je zde vidět
pilnost a důslednost rodiny. Zvířata zde mají
veškeré pohodlí, dostatek krmení, čistou vodu
a hodně místa k pohybu. Celkově praxi hodnotím kladně. Bylo to velice zajímavé a hodně
věcí jsem se naučil. Když bude příležitost, rád
se tam znovu vrátím.

Josef Zíka, student VOŠ a SOŠ Březnice
Praxe na farmě u pana Bukovjana se podařila.
Moc se mi líbí jeho statek i stroje a také se
mi líbí, jak to tam má zařízené a co chce do
budoucna. Všechny práce mě bavily, hodně
nových věcí jsem se naučil a pochopil. Musím
říct, že mi to dalo hodně a v mnoha věcech
jsem si rozšířil obzory. Praxe se mi moc líbila.
Věřím, že studentům, kteří půjdou po mně, se
to bude líbit také. Děkuji za praxi.

Pavel Muzika, student VOŠ a SOŠ Březnice

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
a Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Troubsko se představují
Pícninářský výzkum je již dlouhá desetiletí spojen s obcí Troubsko nedaleko Brna.
Celé odvětví prošlo od svého založení po 2. světové válce řadou organizačních změn,
první oddělení pícnin bylo součástí Výzkumného a šlechtitelského ústavu polních
plodin v Kroměříži a od ledna 1953 zahájil činnost Výzkumný ústav krmivářský se
sídlem v Brně.

Vstup do budovy Výzkumného ústavu pícninářského

Pro potřeby ústavu byl nakonec vyčleněn
statek v Troubsku. V 60. letech minulého století
byl zemědělský výzkum řízen Československou
akademií zemědělských věd, která postupně
prováděla i různé reorganizace. Tak se také
stalo, že v roce 1963 byla zřízena Výzkumná
stanice pícninářská a od ledna 1969 samostatná organizace pod stejným názvem. V roce
1977 vznikl Výzkumný a šlechtitelský ústav
pícninářský, kde vedle troubského pracoviště
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byly začleněny specializované pícninářské
šlechtitelské stanice po celé České republice.
V této době patřil ústav s počtem téměř 1 200
pracovníků a 9 specializovanými pracovišti
k největším v republice. V 80. letech bylpícninářský výzkum součástí státního podniku
Oseva. Zatím poslední etapou vývoje samostatného pícninářského výzkumu byl v roce 1994
vznik nové soukromé společnosti Výzkumný
ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko. Zachování tradičního názvu bylo a je signálem zemědělské veřejnosti, že pícninářský výzkum je
i nadále jednou z hlavních činností. Pro posílení výzkumné oblasti byla v roce 2003 založena
dceřiná společnost Zemědělský výzkum, spol.

s r.o. Troubsko, která splňuje všechny požadavky evropské legislativy pro podporu organizací,
které jsou souhrnně nazývány výzkumná
organizace.
Současná činnost a zaměření
Krátkým historickým úvodem jsme se dostali
až do současnosti. Hlavními činnostmi našich
organizací je aplikovaný výzkum v oblastech
zemědělských a enviromentálních, šlechtitelský program, poskytování poradenství a obchodní činnost. Dovolte nyní krátce představit
hlavní výzkumné směry řešené na troubském
pracovišti. Oddělení Genetických zdrojů je
kurátorem a nositelem věcné etapy jeteloviny
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a ostatní pícniny v rámci Národního programu
konzervace a využití genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů. V rámci této činnosti jsou shromažďovány, přezkušovány, popisovány a konzervovány odrůdy a především
plané formy zájmových druhů nejen z České
republiky, ale i ze zahraničí. Pozornost je
zaměřena nejen na kulturní druhy, ale také na
druhy perspektivní, které mohou v budoucnu
být základem tolik potřebné diverzity. Význam
genových zdrojů roste v současné době i ve
spojení s evropskými strategiemi navazujícími
na Green Deal. Pokud Evropa chce jít cestou
postupné ekologizace zemědělské výroby, tak
se neobejdeme bez nových odrůd s novými
vlastnostmi. A zdroje rezistence či tolerance
jsou právě uloženy v genových zdrojích. A je
velmi potěšitelné, že Česká republika v tomto
směru byla vizionářská a dlouhodobě tento
program podporuje.
Na činnost oddělení genetických zdrojů navazují kolegové z oddělení Fyziologie a genetiky
rostlin. Základní návaznost spočívá v rozvíjení
nových metod využitelných ve šlechtění. Na
obecné úrovni lze hovořit dnes o nutnosti
provádět výběr nových materiálů na úrovni
fenotypizace i genotypizace. Znalost genomu
rostlin se stává základním předpokladem pro
tvorbu nových odrůd. Troubské pracoviště je
v současné době vlastníkem více než 25 odrůd.
Odrůdy jsou využitelné jako meziplodiny, jako
komponenty směsí pro potravu pro opylovače
či pro suché oblasti apod. S nabídkou odrůd
se mohou zemědělci každoročně seznámit
v aktuálně vydávaném Katalogu odrůd nebo na
polních dnech či zemědělských výstavách. Významná část práce oddělení je také zaměřená
na studium faktorů genetických a biologických
ovlivňující schopnost leguminóz fixovat dusík.
Dusík fixující plodiny opět v současné době, při
cenách dusíkatých hnojiv, nabývají na významu.
Nehledě na to, že jsou náhradou minerálních
hnojiv, jejichž snižování je cílem nových Evropských strategií navazujících na Zelenou dohodu.
Studium prvků integrované ochrany rostlin
v pícninách, kukuřici, slunečnici, máku či celé
řady dalších plodin je každodenní činností
týmu rostlinolékařů. Mykologická studia jsou
zaměřena na rostlinné patogeny, ale také na
jejich produkty sekundárního metabolismu,
jako jsou například mykotoxiny. V posledních
letech se významným stává také studium rezistence populací škodlivých činitelů k účinným
látkám přípravků na ochranu rostlin. Tyto
informace jsou velmi potřebné pro farmáře,
aby podle nich směrovali výběr přípravků na
ochranu. Protože i pro výzkum je důležitý
rychlý transfer výsledků do praxe, jsou tyto
výsledky okamžitě přenášeny na rostlinolékařský portál ÚKZÚZ. Pro praxi má také velký
význam zkoušení účinnosti přípravků v rámci
režimu tzv. menšinového použití, kdy bez
aktivity výzkumných organizací by se takovéto
přípravky do praxe v maloplošných plodinách
obtížně dostávaly.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Fotografie ústavu z dronu
Kvalita půdy a snaha o její zlepšování, o zvýšení množství a kvality organické hmoty v půdě
či o možnostech protierozních opatření jsou
výsledky dalšího výzkumného oddělení a to je
oddělení agrotechniky. Nové agrotechnické
postupy včetně využívání meziplodin, inovativní vstupy při aplikacích kompostu či biouhlu
jsou jedním z malých příkladů. Význam půdy,
nutnost její revitalizace jen zdůrazňuje nová
Evropská mise zaměřená právě na půdu.
S troubským pracovištěm si mnozí čtenáři
možná spojí termín Český čmelák. Pracoviště
se dlouhodobě zabývá laboratorním chovem
různých opylovačů využitelných ve šlechtění, ale i ve skleníkovém hospodářství či na
volných plochách. Výrazné inovace v posledních letech umožnili stabilizovat laboratorní
chov čmeláka zemního a ročně na trh dodávat
úly pro zahrádkáře, ale i sadaře a množitele
pícnin.

Svazenka shloučená, odrůda Fiona – ocenění
Zlatý klas 2018

V současné ekonomické recesi, ale i krizi související s válečným konfliktem, energetickou
i klimatickou změnou opět do popředí vystupují otázky efektivního využití obnovitelných
zdrojů pro výrobu energie. Jedním z příkladů je výroba bioplynu. Snažíme se hledat
optimální způsob pěstování širokořádkové
kukuřice tak, aby nebyla erozním nebezpečím. Jedním z řešení je společná smíšená
kultura kukuřice a leguminózy. Je experimentálně ověřen výrazný protierozní efekt
a zároveň nedochází ke snižování kvantity ani
kvality sklizené biomasy. Také tyto kroky jsou
plně v souladu s Evropskou zelenou transformací a podporu bioekonomiky jako nástroje
změny. Ačkoli se tento termín u nás teprve
začíná pozvolna objevovat, země EU na západ,
sever a jih od nás národní strategie bioekonomiky přijaly a podporují udržitelnější formy
produkce. Zemědělský výzkum Troubsko
inicioval v roce 2019 národní bioekonomický

Jetel panonský, odrůda Panon
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HUB – BIOEAST HUB (www.bio-hub.cz) první
v regionu Střední a východní Evropy, která
v implementaci bioekonomiky za Evropou
zaostává. Snažíme se přinášet dobrou praxi
a zapojovat se do bioekonomických projektů
na národní, ale zejména mezinárodní úrovni.
Národní i mezinárodní výzkumné projekty
Pracoviště je koordinátorem nebo spolunositelem řady národních a mezinárodních
projektů. Výzkumné pracoviště zpracovalo
5letý Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, kde je stanovena strategie a
ze kterého vychází výše zmíněné projekty a
témata. K nejzajímavějším projektům patří
Národní centrum kompetence v programu
TAČR s názvem Biotechnologické centrum
pro genotypování rostlin (bioenck.eu), které
koordinujeme. V řešitelském konsorciu jsou
partneři z AV ČR, celá řada výzkumných
organizací resortu zemědělství a šlechtitelské
podniky. Dalším příkladem spolupráce úspěšného transferu technologií do zemědělské
praxe jsou projekty smíšené kultury kukuřice
a leguminóz významné pro zefektivnění produkce bioplynu či nové technologie kompostování (včetně nových softwarových řešení),
monitoring a studium rezistence škodlivých
činitelů, především hmyzích škůdců, na
účinné látky přípravků na ochranu rostlin jsou
dalším příkladem.
V posledních letech se nám daří zapojovat
se do mezinárodních konsorcií, zastupujeme
Českou republiku v projektu BIOEASTsUP,
který podporuje země střední a východní
Evropy – Iniciativy BIOEAST (www.bioeast.
eu). Právě BIOEAST HUB usiluje o propagaci bioekonomiky na národní úrovni, neboť
bioekonomika je jedním z klíčových témat
Evropských strategií a programů – zejména
Horizon EUROPE (HE). V červnu 2022 byl
zahájen projekt BIOGovnet (HE) zaměřený
na vzdělávání pro bioekonomiku, na podzim
začnou 2 další projekty zaměřené na podporu
inovačních systémů na národní a regionální

úrovni a implementaci bioekonomiky.
V letošním roce jsme ukončili projekt EUCLEG
(eucleg.eu, H2020) koordinovaný INRAE
France zaměřený na nové techniky šlechtění
vybraných luštěnin. Více informací o našich
projektech je uveřejněno na našich stránkách
(www.vupt.cz)
Přenos výsledků a ocenění
Velmi nás těší, že činnost našeho pracoviště
si všímají i hodnotitelé na různých soutěžích.
Pracoviště je nositelem nepřetržité řady
10 ocenění Zlatý klas. Za poslední období je
to Zlatý klas 2019 za knihu Atlas olejnatých
rostlin, v roce 2021 za odrůdu světlice barvířské ARA. Ve 2 posledních letech jsme také
získali ocenění Vizionář roku za patentové
řešení stroje pro výsev smíšené kultury či za
náš přínos genetickému výzkumu. Výsledky
výzkumné práce jsou k dispozici čtenářům
vědeckých či odborných časopisů. Stále více
publikujeme v impaktovaných časopisech
s vyššími hodnotami impakt faktoru, což je
nedílná součást práce výzkumníka. Za stěžejní ale považujeme prezentace výsledků
v odborném tisku vydávaném v České republice. Další formou transferu výsledků je dlouhá
řada certifikovaných metodik, jejichž plná
znění jsou na našem webu či soubor užitných
vzorů a patentů. Pro zemědělce máme širokou nabídku odrůd a jejich osiva, nabízíme
čmeláky a celou škálu laboratorních analýz.
Na našem pracovišti je také možné si zadat
k otestování odrůdy, přípravky na ochranu
rostlin chemické či biologické, biostimulanty
apod. Pracoviště je nositelem osvědčení pro
ověřování účinnosti přípravků na ochranu
rostlin a je také nositelem ISO certifikátu 9001
management jakosti. Poradenství je nedílnou
součástí naší práce.
Mladý výzkumný pracovník
Smíšená kultura kukuřice a leguminózy,
jejich využití v zemědělské praxi, verifikace
výhod, ale i nevýhod této technologie včetně

Světlice barvířská, odrůda Ara – ocenění Zlatý
klas 2021
patentových řešení některých prvků této
technologie je spojena s kolegou panem
Ing. Antonínem Kintlem. Je to příklad mladého výzkumníka, kterému jsme umožnili
vytvořit si tým spolupracovníků, který se na
tuto problematiku zaměřil a má vynikající výsledky. Především v tom, že jsou vidět v praxi,
že o nich praxe ví a že je zájem na další spolupráci nejen od farmářů, ale i výrobců strojů.
Je to příklad efektivního partnerství mezi
výzkumem a praxí. Ale nejen to, tento tým
pod vedením pana Kintla je schopný také své
výsledky obhajovat v prestižních mezinárodních časopisech a publikovat se stále vyšším
Impakt faktorem. Druhým mladým kolegou je
Ing. Oldřich Trněný. Jeho profesní zaměření
je genetika a moderní metody studia genomu
rostlin. Obdobně jako v případě kolegy Kintla
u farmářů jsou výsledky práce pana Trněného již dnes patrné ve šlechtitelské praxi. Je
výrazným odborníkem v oblasti genotypování
a bioinformatických metod. Výsledky nejen
publikuje v prestižních zahraničních časopisech, ale předává i šlechtitelům. Spojení
publikačních aktivit s transferem poznatků
do farmářské či šlechtitelské praxe považujeme za dobrý příklad toho, jak má fungovat
aplikovaný výzkum.
Pozvánka na závěr
Závěrem dovolte pozvat všechny čtenáře ještě
jednou k návštěvě našich webových stránek
a sociálních sítí. Všechny vás také srdečně
zvu k návštěvě našeho pracoviště, přijďte se
podívat do laboratoří či se projít po polních
pokusech. V květnu letošního roku v rámci
Dne fascinace rostlinami navštívilo ústav za
jeden den 500 návštěvníků od žáků základních
škol až po studenty vysokých škol. Velmi rádi
tyto akce pořádáme a seznamujeme veřejnost
s tím, co je dnes aktuální v aplikovaném
výzkumu a co si myslíme, že je důležité pro
české zemědělství. Srdečně zvu čtenáře
k návštěvě expozice privátních zemědělských
ústavů na agrosalonu Země živitelka 2022
nebo na naši mezinárodní konferenci v listopadu 2022, kde dlouhodobým partnerem je
i Agrární komora ČR.

Den fascinace rostlinami
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Lucerna se zaplnila nespokojenými
zemědělci
Přehlížení skutečných problémů sektoru, končící firmy, přesun peněz
od produktivních zemědělců, neochota premiéra jednat, zpolitizování
podstaty věci a nekompetentní rozhodnutí neodrážející potřeby výrobní
praxe, pasivní ministr zemědělství, neexistující pomoc, oddalování
řešení urgentních úkolů, nejistota a strach z toho, co bude, hazardování
s osudem českého zemědělství a potravinářství, pískot, bučení, bubny,
řehtačky a vuvuzely … to vše a ještě mnohem více zaznělo nejenom
z úst těch, kteří 8. června dorazili do Paláce Lucerna, který dokázali
naplnit až po střechu. Akce pokračovala průvodem Prahou a vyvrcholila
před úřadem vlády. Pojďme si ji obrazem ještě jednou připomenout.

redakce Agrobase
foto archiv AK ČR a ZS ČR
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Kompenzace vysokých cen energií
sníží tlak na růst cen potravin
V měsíci květnu stoupla inflace na 16 %, vyšší než letos byla meziroční inflace
naposledy v roce 1993. Dostala se tehdy až nad 20 %. Meziměsíční inflaci 4,4 %
z letošního ledna převyšuje jen nárůst o 8,5 % z ledna 1993. Inflace je dnes navíc
jen o málo nižší, než jakou vykazují Ukrajina a Rusko, pohroužené do válečného
konfliktu. Blížíme se již k pomyslnému vrcholu? Nebo budou ceny dále stoupat?
Výrazně se růst cen projevuje zejména u potravin. Jak tedy pomoci spotřebitelům
a jak výrobcům?
jeme strmý nárůst u všech vstupů, vůbec
si netroufám říct, kdy se nám podaří ceny
stabilizovat nebo kdy budou ceny potravin
dokonce klesat.
Co by tedy pomohlo spotřebitelům?
Bezpochyby by pomohlo snížení DPH na
potraviny. Česká republika má jednu z nejvyšších daní z přidané hodnoty v Evropě. Všechny
okolní státy jsou na tom v této souvislosti
lépe. Německo 7 %, Rakousko a Slovensko
10 %, Polsko dlouhodobě 5 %, nyní dokonce
na 300 položek 0% DPH. Čeští výrobci pak se
svými výrobky těžko uspějí. Rozdíl mezi cenou
výrobku v Česku a Polsku je minimálně 15 %,
a to ještě není všechno. Pokud však k tomuto
kroku přistoupíme, musíme zajistit, aby se
ceny potravin v maloobchodě opravdu o 10 %
snížily.

Potravinářská komora České republiky apeluje na vládu, aby co nejrychleji pomohla výrobcům potravin v této nelehké době a zavedla
mimo jiné kompenzace vysokých cen energií
v rámci tzv. dočasného krizového rámce EU.
„Uvítali bychom, kdyby nastavení bylo co
nejjednodušší a kompenzace kopírovala růst
cen energií,“ řekla prezidentka Potravinářské
komory Dana Večeřová a dodala „Nyní záleží
na politice vlády, protože řada okolních států
již krizového rámce využila.“
Co vidíte jako hlavní důvod tak vysoké inflace v Česku, když okolní státy eurozóny mají
inflaci ani ne poloviční?
Mezi hlavní důvody jistě patří pandemie covid-19, velké výdaje předchozí vlády i válečný
konflikt na Ukrajině. Svůj díl odpovědnosti
jistě leží i na strategii Zelená dohoda pro Evropu, kdy například rekordní ceny emisních
povolenek tlačí nahoru ceny energií. Všichni
víme, že ochrana životního prostředí, krajiny,
klimatu je velmi důležitá, ale musíme si
uvědomit, že to nebude levné. Právě naopak.
Z mého pohledu tedy zatím žádné blýskání
se na lepší časy nevidím. Meziročně evidu-
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A jak pomoci výrobcům potravin či zemědělcům?
Kompenzace vysokých cen energií nebo jejich
zastropování by výrazně snížilo tlak na cenu
jednotlivých výrobků. Řada zemí Evropské
unie již využila dočasného krizového rámce
EK a pomohla tak svým podnikatelům. V konečném důsledku mají například Polsko
a Maďarsko o 30–40 % nižší náklady a jsou
výrazně levnější. Čeští výrobci pak ztrácejí
konkurenceschopnost a to je velká škoda.
Potravinářská komora, Ministerstvo zemědělství a další instituce věnovaly mnoho
peněz a úsilí do propagace kvalitních českých
potravin. Potraviny s těmito nadstandardními
parametry jsou samozřejmě dražší, a pokud
spotřebitel z důvodu vysokých cen velmi
zvažuje, co si do nákupního košíku vybere,
mnohdy zvolí levnější a méně kvalitní výrobek.
V tisku se objevila zpráva, že ceny pekařských výrobků v řetězcích stoupají rychleji
než ceny od výrobců?
Ano, vidíme, že někteří obchodníci využívají
situace se stále se zvyšujícími cenami a ceny
navyšují více, než je potřeba nejen u pekařských výrobků. Ostatně na vysoké obchodní
přirážky u výrobků jsme upozorňovali dlouho-

době a další navyšování obchodních přirážek
prodejců je v této době naprosto nepřijatelné.
Asi by byla na místě důsledná kontrola právě
obchodních přirážek příslušným kontrolním
orgánem, Ministerstvem financí nebo ÚOHS
(Úřad na ochranu hospodářské soutěže). Když
se ale vrátíme zpět k pekařům, bojím se, že
než se podaří vytvořit rámec pomoci, některé
provozy výrobu ukončí. Provoz pekáren je
velmi náročný na energie, většina jich funguje
na plyn. Pravidla pro čerpání by mělo určit
Ministerstvo průmyslu a obchodu, nicméně
pravidla by měla být hotová až na přelomu
prázdnin. Pekaři navíc hlásí největší problémy
v pekárnách střední velikosti, a protože to
jsou mnohdy v regionech velcí zaměstnavatelé, problém je na světě.

Vláda svou
nerozhodností
oddaluje všechny formy
a způsoby avizované
pomoci.
Může být nedostatek potravin i v Česku?
Pokud jde o potraviny, tak Evropa je z velké
části soběstačná, ale musíme řešit cenovou
dostupnost. V loňském roce se Česká republika umístila v žebříčku GFSI na skvělém
5. místě, v letošním roce jsme se propadli na
místo 14. Je to stále velmi dobrý výsledek,
hodnoceno bylo 113 zemí, ale k propadu došlo
také z důvodu cenové nedostupnosti základních potravin. Je třeba se tedy nad touto skutečností zamyslet. Index globální potravinové
bezpečnosti (GFSI) vyhodnocuje výzkumná
jednotka britského týdeníku the Economist
každý rok na základě faktorů dostupnosti,
kvality a bezpečnosti potravin.
Souhlasíte s tím, že soběstačnost Evropy je
opravdu dostačující?
Ano, je dostačující. Například Česká republika
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je soběstačná v produkci mléka, cukru, hovězího masa a pšenice. Tyto komodity ve velkém
vyvážíme. Na druhou stranu ale například

vyvážíme 22,3 % české výroby mléka. Přeshraniční obchod s mlékem je v Evropě běžný,
ale obvykle okolo 10 %, v porovnání s jinými

zeměmi v Evropě je tedy náš vývoz významně
vysoký. Výrobky z tohoto vyvezeného mléka
vyrobené v zahraničí se pak vrací do naší
země zpět v podobě dovozu, což znamená,
že se přidaná hodnota tvoří v jiné zemi, což
nepřispívá české ekonomice.
Kdyby byla ohrožena cenová dostupnost
potravin, jaké možnosti máme v rukou?
Je tady celá řada možností, jak cenovou
dostupnost potravin ovlivnit. V současné době
bojujeme s vysokými cenami vstupů. Jak už
jsem zmiňovala, pokud by došlo k zastropování cen energií nebo k určitým kompenzacím zvýšených nákladů, ceny by se mohly
stabilizovat. Řada států již k těmto opatřením
přistoupila. Česká republika je jedním z mála
států, kde jsou plošná opatření sprostým
slovem, a proto pro podnikatele neudělala
v tomto směru vůbec nic. Ceny potravin nemohou růst donekonečna, ale v tuto chvíli nevíme, kdy a na jaké výši se zastaví. Počkáme
na letošní sklizeň a uvidíme. Je pravděpodobné, že po sklizni se růst cen potravin zastaví.

redakce Agrobase
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Fórum pro budoucnost zemědělství
v České republice
Regionální fórum uspořádala dne 18. května 2022 v aule České zemědělské univerzity
v Praze organizace ELO (European Landowners Organization). Zda byla Praha
k tomuto jednání vybrána jako projev uznání českému zemědělství, nebo zda to
byla jen předehra letošnímu českému předsednictví v Radě parlamentu EU, těžko
posuzovat.
ELO, tedy Evropský svaz vlastníků půdy
existuje již od roku 1972. Jedná se o globální
organizaci sdružující vlastníky zemědělské
půdy. Bez rozdílu zda jsou svojí velikostí malí
či velcí, zda vlastní kromě obhospodařované půdy také lesy nebo rybníky. To vlastně
potvrdil předsedající první části programu
Constantin Kinský. Bohužel účast v aule
nebyla nikterak ohromující. Co se týká
programu, stručně řečeno, mohl uspokojit
každého. Toho, kdo si přišel pro radu vesměs
od bruselských úředníků, i toho, kdo zelené
rady nechtěl slyšet a spíše čekal realistický
pohled na české zemědělství. Skoro mi to
připadalo, jako by se snad ani nechtělo
o českém zemědělství mnoho slyšet. Myslím,

že se zapomnělo na slovíčko „pro“, které bylo
v názvu akce. To znamená, co dělat pro české
zemědělství?
Asi to nebudou myšlenky slovinského politika
Janeze Potocnika, nebojím se napsat – zeleného fundamelisty, stále věřícího a stále skloňujícího biodiverzitu jako záchranu od všeho
zlého. Jeho úvodní vystoupení, pouze online,
bylo neúměrně dlouhé a myslím, že celému
programu nasadilo nereálný obsah z hlediska pohledu na české zemědělství. Také
další řečník Ladislav Miko, biolog a bývalý
ministr životního prostředí, (nyní poradce na
stejném úřadě), burcoval k lepší péči o půdu
a zemědělskou krajinu. Skoro to vypadalo,

jako by snad ani v České republice nežil. Půda
podle jeho názoru prý ztratila schopnost
zadržet vodu a živiny a intenzivní zemědělství
způsobilo, že se dramaticky omezil vstup
organické hmoty do půdy a potřebné živiny
jsou dodávány hlavně minerálním hnojením.
Lze souhlasit pouze s tvrzením, že kvalitní
struktura půdy se nedá vyrobit. Doporučil
používat moderní přístupy k zemědělství, jako
je například střídání plodin. Takové doporučení opravdu bere dech! Myslím, že toto naši
zemědělci znají velice dobře již od výuky na
středních školách a byli by i sami proti sobě
i z důvodů fytosanitárních, kdyby tyto staletími
osvědčené postupy nepoužívali. Možná by
stačilo zeptat se agronoma běžného zeměděl-

Diskuse na pódiu, zleva Petr Adler, Miroslava Bavorová a Jurgen Tack
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ského podniku, kolik honů je v jeho osevním
postupu! Také jsem až dosud neslyšel žádné
vysvětlení, jakou roli z hlediska sucha hraje
fakt, že Česko leží na evropském rozhraní,
tedy v oblasti, odkud veškerá voda jen odtéká!
Zcela kontraproduktivní je v této souvislosti
výzva k omezení konzumace hovězího masa
z důvodu produkce metanu z trávení skotu.
Kde se potom asi bude brát tolik potřebný
hnůj jako organické hnojivo obohacující půdu
nejen o živiny, ale zlepšující také její strukturu! Zní to poněkud schizofrenicky. Evropa,
ale i někteří zdejší aktivisté chtějí snižovat
spotřebu hovězího masa (možná, že to vyřeší
jeho stále rostoucí cena), chce být zelená,
a proto volá po opuštění hnojení strojenými
hnojivy (zcela jistě to vyřeší jejich extrémně
vysoká cena) a hnojit chlévským hnojem. Ale
ten se bez krav nedá vyrobit!
Evoluce, nebo revoluce?
Z které strany by jedno nebo druhé mělo
přijít? Od farmářů, nebo formou srozumitelné
a jednoduché legislativy? Postupné, nebo
rychlé změny? To byly otázky, která se stále
více draly na povrch tohoto setkání. Že to není
jednoduché ani pro ZD Všestary se pokusila
představit a hlavně vysvětlit předsedkyně
představenstva družstva Ing. Monika Nebeská. Tento podnik provozuje rostlinnou
i živočišnou výrobu, ctí veškeré zásady údržby
krajiny, ekologického hospodaření, ale asi
málokdo si umí představit, že jen část půdy,
na které hospodaří, je jeho vlastní a velký podíl půdy si pronajímá od několika stovek vlastníků. To vnáší do řízení činnosti podniku celou
řadu komplikací. Podnik omezují neustálé
zákazy a příkazy týkající se pouze zemědělství. Evropa si tak hraje do budoucnosti velice
nebezpečnou hru, která nenabízí jiná řešení a
jiné postupy. Bohužel, ač jako pozvaný řečník,
byla moderátorkou přerušena a své vystoupení nemohla dokončit.
Minoritní plodiny pro biodiversitu
Z jiného úhlu pohledu se vyjádřila i Ing. Jitka
Götzová, ředitelka oboru bezpečnosti potravin
ministerstva zemědělství. Do její pracovní
náplně patří i problematika ochrany rostlin,
potažmo aplikace a užívání přípravků na
ochranu rostlin. I proto zdůraznila, že je potřeba vytvářet v EU vůči přípravkům takovou
legislativu, která bude podporou, a ne omezováním pěstování řady minoritních plodin.
Omezování použití některých účinných látek
vede ke snižování pěstování některých plodin,
jako je například ovoce a zelenina. Zájem je
pěstovat i tyto plodiny ekologicky, udržitelně,
ale také vytvářet možnosti použití alternativních přípravků. To je také cesta k biodiverzitě.
Role průmyslu
Zástupci některých participujících partnerů
vystoupili také jako programoví řečníci nebo
s různými vyjádřeními v diskusi. Patřil k nim
i Petr Adler generální ředitel společnosti
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Constantin Kinský

Monika Nebeská

Marcela Jezberová

Jitka Götzová

Syngenta Czech. Ve svém vystoupení uvedl,
že i společnost Syngenta se na celém světě
potýká se všemi problémy, které aktuálně souvisejí s výrobou potravin. Pandemie
covid-19 nás všechny mnohé naučila, ale také
upozornila na problémy ve výrobě, logistice,
dopravě a nesmyslném přepravování výrobků
z jednoho konce světa na druhý. Za této situace stamilióny lidí stále nemají přístup k vodě
a světová populace dále početně roste. Co se
týká role společnosti Syngenta, klade Adler na
první místo její globální působení. Současnou
zemědělskou politiku EU chápe jako příležitost uvědomění si toho, že omezováním produkce jsou nejvíce postiženi zemědělci. Podle
jeho názoru úkolem průmyslu je nabízet
řešení a přinášet nové technologie pěstování
plodin. Domnívá se, že řešení potravinové
krize nebude v Evropě, ale mimo její hranice.
S kritickou připomínkou vystoupila v diskusi
Ing. Marcela Jezberová, ředitelka OAK Trutnov, která uvedla: „Pokud zemědělci věnovali
veškeré svoje úsilí snížení dopadu své činnosti

na ekologii, ale stále ještě to nestačí, bude
nutné se dále omezovat, respektovat složitá
pravidla kontrol, snižovat osevní plochy,
pěstovat „kytičky“ pro „zvířátka“ a podobně,
tak vyrobíme nakonec zemědělský produkt
s vysokými náklady a ve finále s vysokou
cenou. Kdo potom donutí obchodníka, aby
zemědělcům tak vysoké náklady zaplatil? Na
to je třeba se ptát, protože stávající dotace tak
vysoké náklady nekompenzují.“
Cílem regionálního fóra ELO byla mnoho
názorová diskuse na současná témata týkající
se udržitelné produkce potravin s přesahem
do ostatních sektorů. Je zřejmé, že české
předsednictví v Radě parlamentu EU nebude
při obhajobě postavení českého zemědělství
v jednoduché pozici. Bude jen na nás, abychom svoji pozici dokázali nejen obhájit, ale
také zlepšit a také sledovat, jak nám s tím
naši zástupci v EU pomáhají!

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Ministerstvo lesů, vod a strání?
Zcela jistě to již nemůže být pouze náhoda. Společných akcí a výstupů ministryně
životního prostředí Aleny Hubáčkové a ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (oba
KDU-ČSL) přibývá.

Proč se tak děje, můžeme se pouze dohadovat. Oba jsou až dosud označováni za nejslabší
ministry Fialovy vlády. Možná právě proto se

spojují na tiskových konferencích, prohlášeních i výjezdech do terénu. Možná ale, že jim
křivdíme a že jejich hvězda vylétne vzhůru

za několik málo měsíců v případě, že celý
průběh vegetace ovlivní sucho a nízké výnosy
hlavně obilovin a řepky olejky. Zatím se ale tak
neděje. Přemýšlím, co oba ministry k takovému postupu vede. Jak jinak si to vysvětlit? Je
to snad taktika daná politickou příslušností
ke stejné partaji? Nebo oba osvítila šetrnost
a snaží se jít příkladem, což si vysvětluji ježděním v jednom autě? Ale to snad nepřipadá
v úvahu. Jsou si témata řešená na obou ministerstvech tak blízká, že si musíme vyslechnout dva přibližně stejné názory? A je to vůbec
nutné? Nebude lepší než řešit stěhování
dvou vládních úřadů (za cenu ztráty pražských úředníků) na severní Moravu, výrazněji
ušetřit spojením obou ministerstev v jedno
s názvem Ministerstvo lesů, vod a strání? To
by byla úspora! Kolik by to asi přežilo úředníků, včetně poradců ministrů, a která budova
by novému ministerstvu zůstala? A hlavně,
který z obou ministrů by šel „z kola ven“
a který by přežil? Nebo i v tomto případě platí
pravidlo o tom, že kapr si rybník nevypustí?

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Mám rád skopové maso
Navzdory tomu ho však nemusím konzumovat každý týden ani každý měsíc.
Stačí jednou nebo dvakrát do roka, většinou o velikonočních svátcích. Je pravdou,
že jeho obliba je v mém případě podložena manželčinou znalostí zvláštní přípravy
tohoto masa.
Zdrojem masa pro naši rodinu byl vždy
chov ovcí dobrého známého chovatele, přítele, který se vždy sám telefonicky ohlásil
s nabídkou i dovozem až do Prahy v rámci
jeho zdejšího zaměstnání a farmy na venkově. Myslím, že podobně to funguje i u dalších
milovníků skopového masa. Chov ovcí, stejně
jako koz je v České republice soustředěn
u malých farmářů, a je to tak dobře. Statistiky uvádějí chov přibližně 44 000 beranů,
218 500 ovcí a 174 000 jehňat. V ekologickém
zemědělství je chováno 46 % ovcí. Díky podpůrným programům se jejich počty zvyšují.
I proto mě poslední květnový týden překvapila informace v tisku o tom, že podle
Zdeňka Nekuly, ministra zemědělství, je
Česko, stejně jako Evropská unie, dostatečně
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soběstačná ve výrobě téměř všech komodit,
krom skopového masa. To prý ovlivnil hlavně
odchod Velké Británie z unie! Přiznám se,
že takové sdělení se mnou pořádně otřáslo.
Co všechno se nyní nebude zdůvodňovat
Brexitem! Do Velké Británie jsem jezdíval
z titulu práce pro britskou firmu řadu let. Vím
tedy, že stáda ovcí chovají Britové od Brightonu až po ostrovy Scilly v Atlantském oceánu.
Skopové je zde v různých úpravách ve velké
oblibě a na jídelníčku každé slušné britské
restaurace. Téměř automaticky společně
s mátovým deepem, džemem, omáčkou.
Tento způsob servírování jehněčí kýty nebo
jehněčího hřebínku miluji dodnes. Nic ale
nevím o tom, že by Česká republika dovážela
skopové maso z Velké Británie. V hypermarketu Makro, sloužícího převážně maloobcho-

du a restauracím, jsem vždy ve velké převaze
nalézal jehněčí hřebínek nebo skopovou kýtu
naopak od dalšího světového chovatele ovcí
– Nového Zélandu. I proto se na rozdíl od
ministra zemědělství domnívám, že skopové
maso na trhu chybět nebude. Je to specialita, kterou vyhledávají labužníci a znalci jeho
úpravy. Potřebné malé množství zcela jistě
zajistí zdejší malí farmáři. A hlavně, s jeho
množstvím na trhu Brexit nemá nic společného. Ne politika, ale obchod si s tím poradí
a sám to bez politiků vyřeší! Jde spíše o to,
aby těch ostatních rostlinných a živočišných
komodit z vlastních zdrojů bylo v Česku na
konci roku 2022 dostatek. O tom se již za
několik měsíců zcela jistě přesvědčíme!

Ing. Michal Vokřál, CSc.

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Inspirativní zemědělství

Stát podpoří intenzivnější využití biologických
hnojiv, zemědělcům nabídne dotaci na pořízení
traktorů a techniku pro zapravování
V roce 2022 toho z oblasti dotační politiky zemědělci moc pozitivního zatím neslyšeli.
O to lepší zprávou je, že Ministerstvo životního prostředí ČR plánuje na konci prázdnin
v rámci tzv. Národního plánu obnovy vyhlášení zcela nového dotačního programu.
Cílem této dotace bude podpořit využití biologicky rozložitelných odpadů jako hnojiva v zemědělství. Připravovaný program je určen nejen
zemědělcům, ale i provozovatelům kompostáren nebo bioplynových stanic, které z biologicky
rozložitelného odpadu kompost produkují.
Až 50 % dotace na pořízení nového traktoru,
ale nebude to jen tak
Zemědělští podnikatelé, kteří si zajistí dostatek kompostu pro zapravení na svá pole, případně tuto službu poskytují v rámci své podnikatelské činnosti jiným subjektům, si budou
moci díky této dotaci pořídit nový traktor
a příslušnou doplňující techniku pro zapravení
kompostu do půdy – tzv. rozmetadla.
Jak už bývá zvykem, každá dotace s sebou
nese několik ALE. Pojďme si nyní přehledně
uvést, na co se musíte připravit, pokud byste
právě tuto dotaci chtěli čerpat.
1. Společně se získáním dotace si s sebou
ponesete závazek – závazným indikátorem
v tomto případě bude množství tun kompostu, který za rok pomocí pořízené techniky
do půdy zapravíte. Pokud byste tento
závazek následně nenaplnili, hrozí vám, že
budete dotaci vracet.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

2. V souvislosti s předchozím bodem budete
muset už společně s žádostí doložit, že
máte 100 % uvažovaného kompostu k zapravení předem zajištěno (např. smlouvou
s provozovatelem kompostárny či bioplynové stanice).
3. Maximální náklady vašeho projektu nebudou moci překročit částku 3 000 Kč na
1 t zapraveného kompostu. Současně však
bude dotace omezovat maximální hnojnou
dávku na 6 t/ha.
4. Pro projekt s celkovými náklady např.
3 mil. Kč tak budete muset počítat se zapravením min. 1 000 t kompostu na celkově
alespoň 166 ha zemědělské půdy.
Provozovatelé BPS a kompostáren mohou
získat až 70 % nákladů
O dotaci se budou moci ucházet i přímo
provozovatelé kompostáren nebo bioplynových stanic, jen za trochu jiných podmínek.
Míra podpory u nich sice bude vyšší, až 70 %
nákladů, na druhou stranu však náklady
projektu v přepočtu na zapravenou tunu
kompostu nebudou moci překročit 1 000 Kč
při stejné maximální hnojné dávce. Při
obdobně velkém projektu (3 mil. Kč celkové
náklady) tak bude příjemce takové dotace

muset zajistit zapravení minimálně 3 000 t
na celkových min. 500 ha půdy. Žadatel
bude muset i v tomto případě doložit už
k žádosti a následně naplnit v rámci závazného indikátoru, že disponuje dostatečným
množstvím kompostu i nasmlouvané půdy
pro zapravení.
Detaily programu se mohou ještě změnit,
vždy ale bude klíčové množství kompostu
Plánované spuštění dotace v srpnu, stejně
jako její doposud známé podmínky jsou prozatím jen předběžnými parametry a mohou
se ještě do spuštění programu změnit. Co je
ale potřeba určitě udělat už nyní, je zajistit si
dostatečný přísun kompostu či jeho případného odbytu. Dotace totiž bude vyhlášena jako
průběžná, a bude proto rozdělena tak rychle,
jak rychle budou jednotliví zájemci schopni
předložit své projekty.
Pokud si nejste jisti, jak se nejlépe na získání
dotace připravit či zda je pro vás taková
dotace vhodná, rádi vám s kolegy v GRANTEX
dotace poradíme.

Ondřej Horčička
GRANTEX dotace s.r.o.
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Česká republika je znovu oficiálně
zemí bez výskytu ptačí chřipky
Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH – World Organisation for Animal
Health) oficiálně zveřejnila na svém webu informaci, že Česká republika je od
16. května 2022 prostá aviární influenzy (ptačí chřipky). Tento krok je velmi
důležitý pro uvolnění obchodování s drůbeží a drůbežími produkty s takzvanými
třetími zeměmi, tedy státy, které nejsou členy EU. Zveřejněním na webu WOAH
je status oficiální.
Publikováním článku je informace oficiálně
přístupná všem 182 členským zemím WOAH
(pozn. Světová organizace pro zdraví zvířat
donedávna používala zkratku OIE z francouzského názvu Office International des Épizooties. Nyní organizace již používá zkratku
WOAH z angličtiny.) Státní veterinární správa
(SVS) v následujících dnech kompetentním
autoritám všech zemí, které letos ČR oficiálně oznámily, že v souvislosti s výskytem
ptačí chřipky na jejím území omezily dovoz
drůbeže a drůbežích produktů z ČR, zašle

oficiální dopisy s touto novou informací.
„Věříme, že třetí země na tuto informaci rychle zareagují a v krátké době dojde k postupnému uvolňování obchodu s drůbeží a drůbežími
produkty. Čeští vývozci by se tak mohli vrátit
na zahraniční trhy v takové míře, jak tomu
bylo před výskytem nákazy,“ uvedl ústřední
ředitel SVS Zbyněk Semerád.

ptačí chřipky v chovech drůbeže. První 2
letošní ohniska byla potvrzena 4. ledna 2022
v malochovech drůbeže v Bojanovicích na
Znojemsku a v Blažimi na Lounsku. Postupně
přibylo 8 dalších ohnisek v chovech, která se
nacházela jak v neevidovaných malochovech,
tak v komerčních chovech. Poslední ohnisko
v obci Plánice v okrese Klatovy v Plzeňském
kraji bylo potvrzeno 14. dubna 2022.

V letošním roce bylo na území České
republiky postupně vyhlášeno 10 ohnisek

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Africký mor prasat se v Německu
a Polsku u hranic s ČR stále šíří
Nejvážnějším současným nákazovým rizikem pro Českou republiku je šíření afrického
moru prasat (AMP) v sousedním Německu a Polsku. Nejproblematičtější region
v Německu představuje příhraniční oblast Sasko – Liberecký kraj, kde se v období
4. 5. – 3. 6. 2022 nalezlo 24 kusů uhynulých pozitivních divokých prasat. Nejbližší
místo výskytu se nachází pouze ve vzdálenosti 6 km od české hranice. Podobná situace
je i v sousedním Polsku, kde byl zastřelen a následně pozitivně testován na AMP
divočák jen pouhé 4 km od české hranice.
Navíc polské dozorové orgány na začátku
června nahlásily nové ohnisko u města Valbřich v Dolnoslezském vojvodství, kde byly nalezeny 2 kusy uhynulých divočáků. Tento nález
je jenom 15 km od hranic ČR, avšak větší
problém představuje, že nejbližší ohniska se
v Polsku vyskytují cca 50 km od tohoto nálezu
a jsou navíc oddělena dálniční sítí. Dalším
potvrzením „přeskočení“ nákazy je nový
výskyt na západě Německa. Koncem května
se ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko (poblíž hranic s Francií) potvrdilo ohnisko
AMP v chovu domácích prasat. Jednalo se
o venkovní ekologický chov domácích prasat
s dvojitým oplocením. V chovu se nacházelo
35 kusů výkrmových domácích prasat. Alar-
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mující je skutečnost, že nejbližší případy AMP
u divokých prasat v Německu se vyskytují více
než 500 km ve východních spolkových zemích.
„Všechny uvedené nálezy potvrzují, že AMP je
stále v sousedních zemích v blízkosti české
hranice na vzestupu. Proto v oblasti s intenzivním odlovem na severu ČR monitorujeme
a vyšetřujeme všechny uhynulé a odlovené divočáky. Zatím jsou všechna vyšetření negativní, ale i přesto AMP v současnosti představuje
nejvážnější nákazové riziko,“ uvedl ústřední
ředitel SVS Zbyněk Semerád.

v příhraničních oblastech Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického,
Olomouckého a Moravskoslezského kraje.
Byla vymezena oblast s intenzivním odlovem
prasat divokých, ve které od listopadu 2020
probíhá vyšetřování všech ulovených a nalezených uhynulých nebo sražených kusů.
V období 16. 11. 2020 – 6. 6. 2022 bylo v celé
této oblasti uloveno a vyšetřeno více než
14 800 prasat divokých, všechna vyšetření
byla AMP negativní. Další opatření jsou připravena a budou přijata v případě zavlečení
AMP na naše území.

Pro ČR je prioritou udržení statusu země
prosté AMP. Proto již přijala některá opatření

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS
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Globální nedostatek pšenice nehrozí,
problém je a bude v logistice
Skutečnost, že Ukrajina i Rusko patří mezi přední světové exportéry pšenice, generuje
už několik měsíců opakovanou otázku, nakolik ovlivní probíhající válečný konflikt
mezi oběma zeměmi (nejen) letošní nabídku pšenice a zejména její cenu.
Oleje do pomyslného ohně pak postupně přilévají informace o cíleném omezení
exportů pšenice (Indie) nebo o nedostatku
vláhy v některých zemích produkující pšenici
(Francie), a tedy nižší než předpokládané
letošní úrodě této komodity, což minimálně
do konce letošního května zvyšovalo ceny na
zahraničních komoditních burzách. Pokud
ale někdo sleduje vývoj termínových obchodů
na burzách, nemohl si nevšimnout, že cena
pšenice kontraktované na období od září

letošního roku je nižší, než je cena aktuální, a lze tak předpokládat, že se po letošní
sklizni současné vysoké globální ceny pšenice
neudrží. Na druhou stranu je ale zřejmé, že
se na hodnoty pod 5 000 Kč/t ještě nějakou
dobu nevrátí, a to zejména kvůli tomu, že část
světa (sever Afriky, přední Asie) nebude mít
potřebný dostatek pšenice k dispozici, a proto
lze předpokládat, že její ceny sice klesnou,
dokonce možná i významně, ale pořád budou
poměrně dost vysoko.

Pro zemědělce v EU, a tedy i u nás, přitom
není dobrou zprávou, že je to právě Evropa,
která se musí vyrovnávat (a letošní sklizní
to neskončí) s výrazným růstem vstupů do
zemědělství, zejména tedy s cenami energií,
pohonných hmot a průmyslových hnojiv. Těmto problémům ale nemusí čelit oblasti, které
jsou buď soběstačné energeticky, nebo nejsou
závislé na dovozu a zpracování ropy. EU tak
bude pravděpodobně pod tlakem cen komodit,
jejichž pěstitelé se s evropskou kombinací

Příloha

jedinců trpících celiakií (případně neceliakální senzibilitou) v Evropě roste.

vícenákladů nebudou potýkat, minimálně
ne v takové míře jako Evropa, respektive její
střední a východní část, mimořádně závislá
hlavně na ruském plynu. K poklesu cen (nejen) pšenice také částečně přispěje zrušení
cel a kvót na ukrajinskou produkci, neboť i
přes blokádu ukrajinských přístavů se přece
jen část tamní produkce daří exportovat, a to
zejména právě do Evropy, která nicméně nemusí být konečnou cílovou destinací. Nepříliš
zmiňovaným faktorem, byť zatím také nepří-

liš významným, jsou, pokud se týká obilovin,
postupně se měnící stravovací návyky části
obyvatel EU. V praxi jde především o pokles
poptávky po komoditách, respektive potravinách obsahujících lepek, a zároveň pomalý,
ale stálý pokles poptávky po konzumaci
masa, což mírně snižuje potřebu produkovat obiloviny na výrobu krmných směsí pro
hospodářská zvířata. Nejde sice zatím
o nějakou zásadně početnou skupinu spotřebitelů, nicméně počet veganů, vegetariánů a

Vše zatím nasvědčuje tomu, že z globálního
hlediska bude letošní úroda pšenice poměrně
slušná, což bude pro světové ceny pšenice
podle všeho rozhodující faktor, který se v praxi
potvrdí již v řádu několika týdnů. Problém
ovšem je a bude, jak potřebnou produkci
transportovat na území, kam v minulosti
exportovala Ukrajina, případně Rusko, které
má ale zřejmě ambici export z Ukrajiny, právě
do severní Afriky a přední Asie, nahradit. To
se však v plné míře, hlavně kvůli omezeným
možnostem přepravy zboží, nepodaří, takže
lze očekávat, že uvedená území se s nedostatkem důležitých strategických komodit, a
především pak pšenice, budou potýkat i nadále. Právě tato skutečnost spolu s trvajícími vícenáklady na ceny energií a pohonných hmot
budou pravděpodobně působit proti nějakému
zásadnějšímu poklesu cen, otázkou samozřejmě je, jak dlouho. Další otázkou je, jak na
stávající situaci již téměř jistě déletrvajícího
válečného konfliktu na Ukrajině zareagují globální pěstitelé pšenice a dalších strategických
komodit v nadcházejícím hospodářském roce.
Pokud by totiž svou produkci v příští sezóně
zvýšili všichni, kteří k tomu mají vhodné půdní
a klimatické podmínky a dostatek polních
ploch, mohla by se v příštím roce cena (nejen)
pšenice snížit, dokonce i zásadně. Tak či tak
ovšem minimálně pro letošní rok platí, že ve
světě i v Evropě (i v ČR) bude pšenice a obecně obilí dost, a hlavním globálním problémem
tak nebude jeho nedostatek, ale omezené
možnosti, jak jej dopravit do míst a zemí,
která byla a jsou závislá na dovozech.

redakce Agrobase

Perspektivy a rizika australské produkce
Zemědělství na opačné straně naší planety, snad až na Nový Zéland a jeho produkci
mléka, nebylo v minulosti předmětem významnějšího zájmu, minimálně v ČR. Zásadní
rozvrat globálního obchodu se zemědělskými komoditami, zejména v souvislosti
s válkou na Ukrajině, to ale částečně mění.
Především v pohledu na produkci Austrálie,
která se stává v posledních letech významným exportérem pšenice, a tento význam
roste a poroste, minimálně letos. Podle dat
z května letošního roku se aktuálně v Austrálii pěstuje pšenice na největší ploše v historii
této země a tamní produkce by se měla
i proto letošek meziročně zvýšit o více než
10 mil. t na zhruba 35 mil.t. To nepochybně alespoň částečně nahradí z globálního
hlediska výpadek produkce této komodity na
Ukrajině a také mimo jiné přispěje k předpokládanému postupnému uklidnění světového
trhu a obchodu s touto komoditou.
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Evropa se nicméně nemusí australské
produkce bát. Jednak ji nepotřebuje, neboť je
sama v zásadě přebytková, a za druhé skončí
export australské pšenice také na opačné
straně zeměkoule, zejména v Indonésii,
případně v Japonsku. Jiná věc je, že se tím
Evropě snižuje její vlastní exportní potenciál,
což ale není zas takový problém, protože nedostatkem pšenice trpí zejména oblasti, které
jsou Evropě mnohem blíž.
Letošní růst australské produkce pšenice
není úplně novým trendem. Osevní plochy
této komodity rostou v Austrálii již několik

let, letos se ale navíc přidala přízeň počasí a
tedy předpoklad dobrých hektarových výnosů.
Právě počasí je ovšem v Austrálii nejrizikovějším faktorem v odhadech dalšího rozvoje
tamního zemědělství včetně produkce strategických komodit. Zemi našich protinožců
totiž stále častěji postihují intenzivní záplavy,
ale i období sucha a nebývale vysokých teplot,
ústících do poměrně rozsáhlých požárů.
Letos se ale navýšení australské produkce
pšenice světu mimořádně hodí, a svět to také
již zaregistroval.

redakce Agrobase
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Olejniny budou zřejmě patřit i nadále
mezi lukrativní plodiny
Přestože svět řeší v souvislosti s válkou na Ukrajině především omezení exportu
pšenice, pro EU a také pro naši zemi je spíše větším problémem propad ukrajinské
produkce slunečnice. Ukrajina je tak pro nás v tomto směru spíše než obilnicí Evropy
její „olejnicí“.
Situace na světovém trhu olejnin je navíc
v současné době dost nepřehledná, jediné,
co lze v obecné rovině konstatovat, je, že
podle květnových prognóz amerického ministerstva zemědělství (USDA) by měla
v roce 2022 vzrůst globální produkce olejnin
meziročně zhruba o 10 %. Nejvyšší podíl na
tom by mělo mít zvýšení produkce sóji, což
ovšem není olejnina nějak intenzivně pěstovaná v ČR a ani v EU, byť se osevní plochy
i této komodity zvyšují. Koncem letošního
dubna byl nicméně také oznámen zákaz
exportu palmového oleje z Indonésie, což ale
také není problém EU a naší země, kde se
palmový olej nepoužívá při přípravě jídel, ale
při výrobě potravin jako tuk udržující žádoucí
konzistenci příslušných produktů. K tomu
lze ale také ještě připočítat snahy nahrazovat
palmový olej jinými typy olejů (například z
mořských řas), odůvodňované snahami za
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záchranu deštných pralesů. Ty ovšem zřejmě
nebudou mít na trh a světovou produkci
olejnin zatím významný dopad.
Důsledkem kombinace všech (a mnohých
jiných) uvedených kroků by přitom měla být
zvýšená poptávka po řepkovém oleji, který je
navíc nevhodnější alternativou k oleji slunečnicovému, což je předpokladem pro nadále
lukrativní ceny řepky ve světě i u nás. Podle
prognóz Svazu pěstitelů olejnin by se navíc
mohla letošní tuzemská produkce řepky meziročně o něco snížit, navzdory skutečnosti, že
se podle dat Českého statistického úřadu loni
mírně zvýšily osevní plochy této komodity, a to
o 3 %, tedy o něco více než 10 000 ha.
Skutečnost, že byla letos rozhodnutím vlády
ukončena povinnost přimíchávat biosložky do
pohonných hmot, přitom rozhodně nepovede

k poklesu odbytu této komodity, uvedené
opatření možná dokonce nechtěně přispěje
k intenzivnějšímu potravinářskému využití
řepky. Řepkový olej je navíc velmi zdravý, což
si začíná uvědomovat stále větší počet spotřebitelů, obecným trendem je ale růst poptávky
po rostlinných jedlých olejích jako kategorii
potravin. To vše by mělo v praxi znamenat, že
olejniny obecně a řepka speciálně může být
dobrou volbou pro zemědělce i v nadcházející
sezóně, a to zřejmě z ekonomického hlediska
atraktivnější volbou než dnes tolik mediálně
diskutovaná produkce pšenice. Pokud se tak
bude veřejnost na jaře příštího roku pozastavovat nad množstvím žlutých ploch kvetoucí
řepky v naší krajině, zas tak špatná zpráva to
ani pro zemědělce, ale ani pro spotřebitele
nebude.

redakce Agrobase
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Speciality Ukrajinek berou ve Vranově
lidé útokem. Vaří v restauraci Buď Laska
Vareniky, holubce, mlynci i vyhlášený kyjevský kotlet. Na zapití fermentovaný chlebový
kvas, ovocný nápoj uzvar nebo domácí medový likér z vodky.
Mezi nejčastější objednávky podle něj patřily
varenyky naslano, plněné bramborovou kaší,
sýrem a zelím. „Žádaný byl taktéž medový
dort dle rodinné receptury. Celkem 40 kousků
se vyprodalo a lidé si ho pochvalovali asi
nejčastěji,“ dodal Lapčík.
Za plotnou se měla co ohánět také Anastasiia
Milik, obrovský zájem lidí ji překvapil. „Mým
úkolem bylo připravit varenyky na celý víkend.
Udělala jsem jich přes 500 kousků. No a když
jsem viděla, jak moc jsou populární a já nestíhám vařit vodu na ně, tak jsem se začala
strachovat, že všechny připravené nevystačí,“
podělila se ukrajinská kuchařka.
Přestože jsou ženy za práci vděčné, s vařením
u nich doma se to údajně srovnat nedá.
„Doma se vaří v klidu, tady jsme udělaly
přes 100 jídel za den. Na tempo jsem si však
zvykla. V rychlém sledu objednávek se naučíte
brzy orientovat,“ srovnávala se s novou výzvou
také Yuliya Overkivska.
Obě patří k dalším 22 ženám, jež tvoří nyní
personál restaurace. Ať už v kuchyni, nebo při
obsluhování hostů. Ti však nemusí v komunikaci tápat. Součástí menu je totiž česko-ukrajinský slovníček, s jehož pomocí si každý
dokáže bezproblémově objednat.
Neobvyklé vůně se teď linou z někdejšího
Zámeckého hotelu ve Vranově nad Dyjí na
Znojemsku. Provozovatelé gastronomické
skupiny Lidi z Baru stojící za populárními
brněnskými podniky v čele s Barem, který
neexistuje, spustili neobvyklý charitativní
projekt. V restauraci s novým názvem Buď
Laska zaměstnali 22 ukrajinských žen, které
se svými dětmi našly v hotelu útočiště před
válkou.
V turisticky vyhledávané oblasti blízko
vranovského zámku si tak mohou zájemci
pochutnávat na autentické ukrajinské
kuchyni. Nápad se zrodil hned poté, co se
nově zvaný Grandhotel Sluchátko naplnil
v březnu celkem 74 Ukrajinci, z nichž více než
polovinu tvoří děti. „Ženy si po příjezdu začaly
v kolektivu spontánně vařit jejich typická
jídla. Šlo jim to výborně, založení restaurace
se proto vyloženě nabízelo. Dokonce samy
sestavily základ jídelní nabídky. Jen jsme si
museli pospíšit, abychom stihli otevřít na
začátku letní sezóny,“ přiblížil provozní hotelu
Tomáš Miška.
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Z obědového menu si mohou hosté vybírat
z 2 polévek, 7 hlavních jídel a 3 dezertů. Odpoledně-večerní menu pak zahrnuje pokrmy
k pivu jako smažené šproty, bramboráčky
nebo sušené kalamáry. „Ukrajinská kuchyně
je obecně poměrně masitá a chuťově podobná
té české. Některé dámy se divily, že potřebujeme do menu zařadit i vegetariánské pokrmy.
Stěžejními surovinami jsou tedy vepřové a kuřecí maso, dále brambory, cibule, zelí, řepa,
petrželka a kopr,“ dodal Miška s tím, že se s týmem snažil pojmout tradiční ukrajinská jídla
v duchu moderních gastronomických trendů.

Restaurace Buď Laska, což znamená v překladu
prosím, bude prozatím otevřena o víkendech.
Na celotýdenní provoz přejdou provozovatelé
začátkem prázdnin.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Čtveřici vybraných receptů navíc doladili
známí šéfkuchaři a cukráři. Poprvé ochutnali
speciality hosté o prvním červnovém víkendu
a jejich zájem předčil očekávání kuchařek
i provozovatelů. „Měli jsme plno v sobotu i
v neděli, přestože byla chladnější. Denně jsme
prodali 160 jídel, bylo vidět, že se hosté chtějí
s ukrajinskými jídly seznámit, u stolu si proto
často dávali různé pokrmy a navzájem je
ochutnávali,“ sledoval zájem strávníků Michael
Lapčík z Lidi z Baru.
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Centrum jako v Bordó. Chátrající budovy
pivovaru ve Znojmě vzkřísí vínem
Impozantní prostory s duchem historie zatím ukrývá tma. Chátrající budovy
v dosud neopravené části Znojemského pivovaru se ale v blízké budoucnosti promění
v moderní interaktivní vinařské muzeum a kulturní centrum.
Záměr odstartoval začátkem června podpis memoranda o spolupráci mezi městem
Znojmo a vinařstvím Lahofer. „Naší snahou je
úspěšně dokončit rekonstrukci celého areálu
v Hradní ulici a vytvořit zde unikátní prostor
inspirovaný evropskými vinařskými městy,
jako jsou francouzské Bordeaux a Champagne
či portugalské Porto,“ nastínil plány starosta
Znojma Jakub Malačka.
V někdejších ležáckých sklepích, spilkách a
sladovnách vzniknou například konferenční
sály, prezentace vinařství, čokoládovna, ale
také interaktivní muzeum. Město podle dohody
nechá nyní zpracovat architektonicku studii.
Na svou dosavadní práci v ní navážou architekti
Ondřej Chybík a Michal Kryštof. „Chceme, aby
rekonstrukce prostor pod i nad zemí měla
stejný rukopis jako dosavadní rekonstrukce
a například Enotéka znojemských vín, oceněná
i agenturou CzechInvest,“ zdůvodnil Malačka.
Stejní architekti také navrhli a sbírali světová
ocenění za stavbu Vinařství Lahofer v Dobšicích
u Znojma. „Budou mít za úkol 2 části, jednou
z nich je návrh rekonstrukce budov v jejich
nadzemní i podzemní části. Musí se vypořádat i
s našim zadáním náplně muzea, které by mělo
být zážitkové,“ dodal předseda představenstva

vinařství Lahofer Stanislav Lancouch. Studie
architektů by měla být hotová do konce roku,
poté budou investoři znát i přesnější náklady
na rekonstrukci. Ty zatím odhadují v řádu asi
200 mil. Kč. Veškeré náklady na rekonstrukci
ponese vinařství, město mu poskytne na oplátku 50letý pronájem s případnou 40letou opcí.
Součástí expozice má být také románská
rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny v těsném
sousedství pivovaru, která je nejstarší dochovanu hradní stavbou ve městě. Návštěvníci si
také užijí romantické výhledy na panorama
historického Znojma.
K návrhu se budou vyjadřovat také památkáři, zájemci z řad obyvatel se dočkají veřejné
prezentace. „Součástí rekonstrukce bude
také mimo jiné společný prostor pokladen
pro celý hradní areál, v němž působí další
provzovny, například expozice pivovarnictví či
Jihomoravské muzeum,“ ukazovala v zatím
nepřístupných prostorech městská architektka Iveta Ludvíková.
Zchátralý areál pivovaru koupili Znojemští do
svého vlastnictví před 12 lety. O 5 let později
už v jeho části obnovil výrobu piva Znojemský

městský pivovar, připojil letní zahrádku i pivovarskou restauraci. V bývalé varně otevřelo
Národní zemědělské muzeum a společnost
Heineken Expozici pivovarnictví. Nejmladším
nájemcem je společnost Vinotrh, která před
3 lety otevřela v areálu galerii vín zvanou
Enotéka.

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Obaly, které sníme rovnou s jídlem
Na obaly, které se dají sníst společně s potravinou, se zaměřili vědci z Agronomické
fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Aktuálně vyvíjí jedlé balení na bázi bílkovin,
které má charakter pružné kuchyňské fólie. Variant je ale vícero. Obaly mohou být
i ve spreji nebo tekuté, do kterých se potraviny namáčejí.
Hlavní výhodou jedlých balení je nejenom jejich
snadná výroba, ale také možnost snížit díky
nim množství vyprodukovaného odpadu. „Jedlé
obaly představují jednu z cest, jak redukovat
velké množství syntetických plastových obalů,
které se v přírodě rozkládají až desítky let.
Snížit se ale s jejich pomocí dá vyprodukovaný
odpad celkově. Na výrobu jedlých obalů totiž
dokážeme použít také odpadní suroviny jiných
technologií,“ říká výzkumnice Soňa Hermanová
z Ústavu technologie potravin AF MENDELU.
Obalové materiály na čistě přírodní bázi navíc nepřispívají k tvorbě mikroplastů, které
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představují jako cizorodé částice do budoucna velkou neznámou pro všechny organismy.
Aktuálně se v laboratoři studentka Barbora
Smetanová věnuje vývoji jedlých obalů na
bázi bílkovin, které mají charakter pružné
kuchyňské fólie. „Výroba směsi je jednoduchá a nenáročná na suroviny. Vyrobené fólie
sice nejsou zcela bezbarvé a čiré, ale jejich
průhlednost je dostatečná, aby bylo možné
si potravinu důkladně prohlédnout. Navíc
jsou obaly bez zápachu, a tak neovlivňují
aroma samotné potraviny,“ vysvětluje Smetanová. K přípravě obalu využívá studentka
mléčný protein, který vyhodnocuje pomocí

tandemové UV-vis a infračervené spektroskopie a za využití speciálního biologického
mikroskopu.
V dalším kroku plánují vědci do jedlých fólií
zakomponovat také aktivní složky, které by
měly vylepšit výživovou hodnotu i funkčnost
samotného obalu. „Stejně tak budou odborníci muset vyřešit ještě zvýšení odolnosti
obalů vůči vodě, protože současné verze
nejsou pro potraviny s vysokým obsahem
vody vhodné.

Dagmar Sedláčková
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Mistrovství floristů České republiky
– Děčínská kotva 2022
Mistrovství profesionálních floristů (aranžérů) a studentů zahradnických škol
z České republiky se koná tradičně 3. týden v květnu a v letošním roce proběhl již
51. ročník této velkolepé floristické soutěže. Proč a kdy soutěž vznikla?

Pohled do historie
U zrodu soutěže stál Ing. Antonín Kubíček se svou
manželkou, kdy se jako učitelé Střední zahradnické
školy v Děčíně pravidelně účastnili celé řady vazačských soutěží pro žáky zahradnických škol. Konaly
se v různých městech, např. v Praze, Plzni, Olomouci, Brně, vždy v různou roční dobu se zajímavými
tématy, ale bylo to velmi roztříštěné. A tak Ing. Antonín Kubíček dostal
nápad a s podporou některých aranžérek a učitelů zahradnických škol
se rozhodl zorganizovat národní soutěž v Děčíně, a to nejen pro studenty, ale i pro pracovníky zahradnických podniků. S pomocí zahradnických škol, podniků, ministerstev a různých institucí získal i finanční
prostředky a soutěž se začala připravovat. A tak dne 28. května 1971
siréna jedné z lodí v přístavu zahájila vlastní soutěž. Zúčastnilo se jí
přes 100 soutěžících. Po několika letech se soutěž s výstavou přesunula do kulturního domu Střelnice. S drobnými výjimkami se zde konala
dalších 35 let. Od roku 2008 probíhá soutěž s výstavou soutěžních prací
v rámci Děčínských slavností na děčínském zámku. Výstavu soutěžních
prací zhlédne každoročně na 10 tis. návštěvníků. V roce 2020 proběhla soutěž z důvodu covid-19 na sociálních sítích a jubilejní 50. ročník
proběhl v roce 2021 v posunutém zářijovém termínu na půdě Střední
školy zahradnické a zemědělské A. E. Komerse, Děčín-Libverda a od
letošního roku pokračuje opět v areálu zámku Děčín.
Letos již 51. ročník
Ve dnech 11.–12. května 2022 se v prostorách areálu zámku Děčín
uskutečnil 51. ročník soutěže Mistrovství floristů České republiky Děčínská kotva. Děčínská škola ji tradičně pořádá společně se
Svazem květinářů a floristů ČR, díky kterému mají vítězové možnost
postoupit do mezinárodních soutěží, jako je Eurofleurs nebo Europa
Cup. Dalším významným partnerem posledních pár let je Český
zahrádkářský svaz. Letošní ročník se nesl v duchu folklóru. Všechny
soutěžní práce spojovalo lidové téma, které vychází z myšlenky návratu ke kořenům, tradicím a osvědčeným, přírodě blízkým technikám. Soutěž byla vyhlášena v kategorii senior, junior a žák. Ani letos
nechyběla oblíbená kategorie hobby, která probíhala online a byla
určena všem příznivcům floristiky. První soutěžní den jsme mohli
obdivovat v rámci prvního soutěžního úkolu s názvem „Náruč plná
tradic“ vkládanou květinovou nádobu. V rámci druhého soutěžního
úkolu s názvem „Krojovaná svatba“ měli soutěžící uvázat svatební
kytici, ve které by byl uplatněn folklórní motiv. Třetí soutěžní úkol
prvního dne soutěže byl poněkud netradiční, kdy měli soutěžící
v rámci kategorie překvapení vytvořit květinovou kompozici s využitím pomůcky na aranžování – kenzanem. Druhý den na soutěžící
obou zmíněných kategorií čekalo 180 minut, během kterých bylo
nutné vytvořit prostorovou dekoraci s námětem májka. Pro žákovskou kategorii byla určena pouze dvě témata, a to vkládaná květinová
nádoba a vázaná folklórní kytice.
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MISTREM ČR VE FLORISTICE SE STALY
• v kategorii „žák“ Nela Němečková ze ZŠ Mokrá Horákov,
• v kategorii „junior“ Štěpánka Gabrišová, SZaŠ Kopidlno,
• v kategorii „senior“ Karolína Žáčková, SŠZaZe A. E. Komerse,
Děčín-Libverda

Druhý soutěžní den, 12. května odpoledne, proběhlo v nádherném prostředí jednoho sálu děčínského zámku floristické vystoupení předního
českého floristy Jaromíra Kokeše. Celé mistrovství pak vyvrcholilo
slavnostním galavečerem, na kterém proběhlo vyhlášení výsledků
včetně předání cen a který byl také místem setkání všech soutěžících,
organizátorů, podporovatelů a příznivců květin. Slavnostního galavečera se zúčastnilo mnoho významných osob jak z řad zástupců města,
tak květinářského a floristického oboru. Z jejich rukou potom vítězové
přebírali zasloužené ceny. Program byl zpestřen hudebním a tanečním
vystoupením folklórního souboru NISANKA. Vytvořené soutěžní práce
mohli návštěvníci vidět v prostorách zámku Děčín do neděle 15. 5. 2022.
Soutěž finančně podporuje Ústecký kraj, statutární město Děčín, Ministerstvo zemědělství ČR a řada dalších partnerů, bez nichž by nebylo
možné soutěž pořádat. Odborným mediálním partnerem soutěže je
vydavatelství Profi Press s jeho časopisy Floristika a Profi Florista.
Už nyní se začíná chystat další 52. ročník, na který srdečně zveme
všechny příznivce floristického umění a květin.

Ing. et Bc. Marcela Nachlingerová
Svaz květinářů a floristů ČR
Foto archiv SKF ČR a Děčínské kotvy

Účastnice kategorie Senioři, zleva Vlasta Sekyrková, Karolína Žáčková
jako celková vítězka a Zuzana Bukvičková

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Rodinné zahradnictví Mikan Chrudim
Naše rodinná firma je na trhu od r. 1996, kdy jsme s manželkou začali s pronájmem
chátrajícího zahradnictví, které mělo za sebou již dlouhou historii. Již v 50. letech
zde fungovaly bývalé komunální služby, později OPOS, bývalý okresní podnik služeb.
Přilehlý lihovar při své produkci vyráběl odpadní teplo, které bylo využíváno právě
pro vytápění skleníků. Modernizace lihovaru spolu s dopravní nehodou, která
přerušila teplovodní potrubí, ukončila tento zdroj vytápění a začátkem nového
tisíciletí došlo ke koupi tehdy již zastaralých prostor do soukromých rukou a jejich
následné modernizace.
SVAZ KVĚTINÁŘŮ
A FLORISTŮ ČR
PŘEDSTAVUJE
První výrazná modernizace proběhla
v roce 2004, kdy
jsme staré a dřevěné skleníky nahradili moderním
holandským typem
VENLO. Tento významný milník nám umožnil
vypěstovat kvalitnější rostliny a ty následně
prodávat v našem rozrůstajícím se maloobchodu. V roce 2006–2007 jsme se rozhodli
investovat do prodejních prostor a rozšířit
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naše pěstební plochy, včetně množárny.
Vybudován byl nový prodejní skleník o ploše
600 m2 pro prodej hlavně hrnkových květin,
ale také zahradního vybavení, keramiky či
plastových obalů. Dále vznikly nové produkční plochy o rozloze 720 m2, včetně moderní
plynové kotelny.
Modernizace pokračovala v průběhu let
dalšími menšími investicemi, které vedly
v roce 2015 k našemu dalšímu milníku. Oslovili jsme přední holandské firmy zabývající
se vývojem a stavbou skleníků a dali se do
projektové práce. V roce 2016 byla zahájena
demolice již zastaralých a krajně nevyhovujících skleníků, na jejichž místě mělo
vzniknout jedno z největších zahradnických
center v našem kraji. Tato stavba zatím poslední části pěstebních a prodejních skleníků
o celkové ploše 2 500 m2 byla dokončena

v roce 2017. Na přelomu roku 2017/2018 byla
tato akce završena vybudováním pohodlného
parkoviště pro naše zákazníky a zbrusu nové
venkovní prodejní plochy, kterou jsme v 2019
vybavili zatahovací stínovkou. V současné
době tedy disponujeme zasklenou plochou
o rozloze 5 000 m2 a k tomu 600 m2 venkovní
prodejní plochy. Na této ploše pěstujeme
široký sortiment rostlin, které v podobě zakořeněných řízků dovážíme například z Německa, Holandska nebo Izraele. Na záplavových stolech jsou pak tyto rostliny postupně
dopěstovány a následně jsou vystaveny v naší
prodejně. Pěstujeme v moderním prostředí
za pomoci pokrokových technologií, které ve
sklenících udržují stálé klima, systém také
umí reagovat na aktuální změny počasí.
V průběhu celé sezóny poskytujeme našim
zákazníkům širokou škálu produktů a služeb.

PŘÍLOHA INFORMAČNÍCH NOVIN

ZPRAVODAJ

Příloha

Nedílnou součástí naší prodejny je floristický
pult, kde našim zákazníkům nabízíme řezané
květiny v té nejlepší možné kvalitě, jakou jsme
schopni zajistit. Vše dovážíme čerstvé přímo
z holandské burzy. Marie Malá Mikanová
spolu s Monikou Vencelovou jsou nejlepší
floristky nejen v naší rodině, ale zároveň také
patří ke špičce oboru v rámci České republiky.
Na svém kontě mají nejedno vítězství českého
mistrovství ve floristice.
Naše květinářská produkce zahrnuje jarní
sortiment Viola, Primula, Ranunculus,
Anemone a další. Nejbohatší je samozřejmě
sezóna letní. Pěstujeme bohatý výčet balkonových rostlin ozdobných květem i listem.
Podzim přechází do kultur Chrysantema,
Viola. Pěstební rok zakončují rody Poinsettia a Cyclamen. Naši produkci používáme
téměř výhradně na zásobování chrudimského zahradnického centra. Tím přinášíme
zákazníkům kvalitní rostliny, které netrpí

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

transportním stresem a naši zákazníci si toho
cení a rádi se vrací. V návaznosti na kamenný
obchod rádi vyhovíme zákazníkům s různými
drobnými zakázkami. Realizujeme svatební
či smuteční floristiku, květinářské výzdoby
pro firmy či soukromé subjekty, školní praxe,
exkurze, floristické kurzy nebo výstavy.
Všichni Mikanovi si zakládají na poctivé
práci rodinné firmy. Veškeré změny probíhají
na základě získaných úvěrů bez jakýchkoli
dotací. Za více jak 25 let působení se podařilo
vybudovat moderní zahradnictví se zahradnickým centrem s důrazem na široký sortiment
živých rostlin.
Hlavním pilířem našeho úspěchu je hlava naší
rodiny a zakladatel firmy Petr Mikan starší,
který si díky svým znalostem a celoživotnímu
působení v oboru vysloužil veliké uznání nás
i našich zákazníků, kteří k němu rádi chodí
pro cenné rady. Po jeho boku pracuje již 30 let
jeho manželka Eva Mikanová, která se stará

o sortiment všech pěstovaných i nakupovaných rostlin.
V další generaci máme hned pět vystudovaných a ve firmě působících zahradníků.
Rozrůstající se firma vyžaduje specializaci
v různých odvětvích, proto se každý z mladé
generace specializuje na jiné téma. Petr
Mikan mladší se věnuje květinářství, technické stránce chodu pěstebních i prodejních
prostor. Ing. Tomáš Mikan zaštiťuje chod
ekonomické legislativy, chystaných projektů
a realizaci výsadeb. Ing. Monika Vencelová
zajišťuje designovou práci na floristických
zakázkách a věnuje se obchodu. Lenka Mikanová působí v obchodě v týmu floristek. Ing.
Marie Malá Mikanová je garantem obchodu,
věnuje se komunikaci se zákazníkem a práci
na floristických a květinářských zakázkách.

Rodinné zahradnictví Mikan
www.zahradnictvimikan.cz

ČERVEN 2022
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Tradice: Abeceda pramenů našich lázní –
nejteplejší, nejchutnější i rarity
Možná dokážete vyjmenovat české, moravské i slezské lázně, jako když bičem mrská,
ale vyznáte se stejně dobře v přírodních léčivých pramenech? Ty nejznámější jsme
proto seřadili do lázeňské abecedy – třeba vám při návštěvě lázní poslouží jako
inspirace pro zajímavé výlety, často spojené s ochutnávkami.
A jako Aloiska a Ambrožovy prameny

C jako Císařský pramen

K nejstarším luhačovickým pramenům patří
Aloiska, vyvěrající v parku nad Bílou čtvrtí na
úpatí Velké Kamenné. Vědělo se o ní už před
rokem 1770, ale k pitné léčbě se začala používat až ve 20. letech 19. století. Aloiska dostala
jméno podle hraběnky Aloisie Serenyiové.
Pramen je volně přístupný a využívá se k pitné
léčbě při onemocnění zažívacích orgánů.
V Mariánských Lázních ochutnejte Ambrožovy
prameny, kyselku s vysokým obsahem železa
vhodnou pro léčbu fosfátových ledvinových
kamenů. V mozaice mariánskolázeňských
pramenů patří k těm nejchutnějším, navíc
díky schopnosti rozproudit krev v celém těle
se jim přezdívá Prameny lásky.

Výborná chuť a nádherné okolí: to je Císařský
pramen. Vyvěrá v národní přírodní rezervaci
Soos a s teplotou 14–18 °C je nejteplejším
minerálním pramenem celého Chebska.
Zřejmě vám bude chutnat, ale moc to s jeho
popíjením nepřehánějte: má silné projímavé
účinky a nehodí se k dlouhodobému užívání.
Pro osvěžení při procházce malým českým
Yelowstonem je ale Císařský pramen ideální.

František Fieber. Pramen pojmenoval po
své ženě Evženii, dal jej odborně podchytit
a upravit jeho jímání. Tradice dnešních Lázní
Evženie se zrodila roku 1898, kdy byla Evženka oficiálně zařazena mezi léčivé prameny.

F jako Ferdinandův pramen

D jako Diamantový pramen

B jako Běhounek

Léčebné lázně Jáchymov byly založeny v roce
1906 jako první radonové lázně na světě. Jedinečná přírodní minerální voda s mimořádně
vysokou koncentrací radonu pomáhá léčit nemoci pohybového ústrojí. Čerpá se 500 m pod
zemí v dolu Svornost, který vznikl v roce 1518 a
dnes je patrně nejstarším funkčním uranovým
dolem na světě. Zdrojem vody, která se z dolu
rozvádí do jednotlivých balneoprovozů, jsou
4 prameny. Nejvydatnější je pramen Běhounek,
pojmenovaný stejně jako jeden z lázeňských
hotelů po fyzikovi Františku Běhounkovi, další
prameny se jmenují Curie, C1 a Agricola.
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Skutečným královstvím pramenů je Studniční
vrch nad Priessnitzovými léčebnými lázněmi
v Jeseníku. Celou řadu pramenů objevíte na
trase naučné stezky Živé vody, ke spoustě
dalších ale vedou jen nezřetelné pěšinky – například k Diamantovému prameni. Pramenů
jsou na úbočí Studničního vrchu desítky a
při procházce z jejich jmen také poskládáte
téměř kompletní abecedu. Jsou tu například
prameny Adéla, Bezručův, Concordia, již zmíněný Diamantový a Drahuščin, Finský pramen
a Flóra, Jitřní a Večerní a desítky dalších.
E jako Eliška a Evženie
V Poděbradech mají Eliščin pramen, v Klášterci nad Ohří zase můžete ochutnat minerální pramen Evženka. Byl objeven už kolem
roku 1881, ale dar přírody zhodnotil až po
několika letech nový majitel, cukrovarník

Nejstarším písemně doloženým minerálním
pramenem Mariánských Lázní je Ferdinandův
pramen. Pro pitnou kúru se využívá pramen
Ferdinand I., vhodný zejména pro léčbu
nemocí zažívacího ústrojí a metabolických
onemocnění. Voda je slaná, chuť není příliš
lákavá, k pitné kúře se doporučuje jen se souhlasem lékaře. Kolonádu s vývěrem pramene
najdete v městské části Úšovice.
G jako Glauber

Glauberova sůl, pojmenovaná podle svého objevitele J. R. Glaubera, je od 17. století známá
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jako přírodní prostředek pro hloubkovou očistu těla a detoxikaci organismu. Nejstarším
využívaným pramenem Františkových Lázní
je sice František, kdysi rozvážený a prodávaný v hliněných lahvích po celém císařství,
ovšem věhlasem ho předčil pramen Glauber
IV, který obsahuje nejvíce Glauberovy soli na
světě. Na povrch je společně s pramenem
Glauber III a Kostelním pramenem vyveden ve
Dvoraně Glauberových pramenů v lázeňském
parku. Pramenů stejného jména je ale víc:
oblíbený, slabě projímavý pramen Glauber I
s příjemnou chutí vyvěrá v pavilonu nedaleko
Labutího jezírka, Glauber II se skrývá v lesním
pavilonku v lázeňském lesoparku.

Zatím posledním zpřístupněným karlovarským minerálním pramenem je Hadí pramen.
Vyvěrá v Sadové kolonádě a jeho vývěr s tvarem hada zdobí na vrcholu sloupu váza s uchy,
které rovněž tvoří hadi. Za jméno pramen vděčí užovkám, které tu prý kdysi žily, a vodu z něj
považují lázeňští hosté za jednu z nejlepších
a nejchutnějších.

Ž jako Žrout

I jako Ida

H jako Hadí pramen

Minerální voda Ida je spojená s Náchodem
a lázněmi Běloves. Protože v roce 1840 se prý
běloveskou kyselkou vyléčila princezna Ida
z rodu Schaumburg-Lippe, na její počest byla
minerálka pojmenována Ida. V současné době
je pramen zavřený, ochutnat ale můžete minerálku Běloveské bublinky v Malých lázních
Běloves.

Ve výčtu karlovarských pramenů najdete i
pramen Karla IV. původně zvaný Žrout. Podle
pověstí si právě v něm císař máchal bolavé
nohy; tehdy pramen napájel jezírko v hlubokých lesích, dnes vyvěrá v Tržní kolonádě,
která stojí jen pár desítek metrů od Vřídelní.
Mezi karlovarskými kolonádami jde o raritu:
ač poměrně velká, je dřevěná. Pochází z let
1882–1883 a byla postavena podle návrhu
vídeňských architektů Ferdinanda Fellnera
a Hermanna Helmera.

Dagmar Sedláčková
Zdroj: Kudyznudy.cz

Do Národního parku Podyjí se vrátil
kriticky ohrožený sysel. Po 50 letech
Znojmo – Syslí pískání se po dlouhých 50 letech opět ozývá z Národního parku Podyjí
na Znojemsku. Kriticky ohrožený druh založil letos své kolonie v pastvinách divokých
exmoorských koní. Výskyt kriticky ohroženého sysla obecného potvrdil letošní jarní
monitoring pracovníků Muzea Karlovy Vary a Agentury ochrany přírody a krajiny.
záchranného programu Tereza Brzobohatá
z republikové Agentury ochrany přírody a
krajiny.

Na několik podezřelých nor na mezi v jižní
části pastviny exmoorských koní je upozornili
zaměstnanci Správy národního parku. „Tento
ohrožený hlodavec se na pastviny samovolně
šíří z okolí nedaleké obce Hnanice. Ve zdejších
vinicích a na fotbalovém hřišti je znám výskyt
malé kolonie od roku 2014. Pastvinu koncem
června zkontrolujeme znovu. To už by mohla
venku pobíhat i mláďata,“ řekla koordinátorka
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Šíření přítulných hlodavců vyhovují místní
vinice i přilehlé pole s vojtěškou. „Místa, kde
se syslům daří, například v krátce sečeném
trávníku na sportovních letištích, jsou často ze
všech stran obehnána lány polí, která nejsou
schopni překonat. I proto je skvělou zprávou,
že na Znojemsku o možnost přirozeného
osidlování sysli ještě úplně nepřišli a že se
jim v Podyjí zalíbilo,“ ocenil Zdeněk Mačát ze
správy parku.
Pastvina exmoorských koní zlákala sysly
zřejmě proto, že na rozdíl od často zarostlého
okolí je na jejím území nízký trávník. V něm
mají přehled o okolí, což je hlavní podmínka
k založení kolonie. Také v ní mají lákavý jídelníček. Pestrá směs bylin tu roste právě díky
pastvě. Dvě stáda exmoorských koní, která

jsou v majetku obecně prospěšné společnosti
Česká krajina, se v Podyjí pasou čtvrtý rok.
„Sysel je dalším důkazem toho, že pastva koní
na této části Havranického vřesoviště skutečně funguje. Na pestrou nabídku pastvou
formovaných stanovišť nejrychleji zareagoval
hmyz, ale postupně je pastvina atraktivnější
i pro řadu větších živočichů,“ vyzdvihl Robert
Stejskal ze správy Podyjí.
Záchranný program na udržení sysla obecného, ale i další mizející živočichy a rostliny
v přirozené krajině zajišťuje Agentura ochrany
přírody a krajiny. „Díky programům se podařilo zachránit pro naši přírodu hvozdík písečný
český, daří se zvyšovat počty syslů či užovek
stromových. Často ale také zlepšují podmínky
i pro jiné rostliny a živočichy,“ upozornil František Pelc, ředitel agentury.

Dagmar Sedláčková
Foto: AOPK/Jan Matějů

ČERVEN 2022

11

Příloha

Zapomenuté železniční trati v Hevlíně
vrátí život turisté v drezínách
Hevlín – Jmenují se Anička, Dagmar a Lenka. Tři zelené krásky, které už čekají na
turisty v garáži na opuštěné dráze v Hevlíně na Znojemsku. Do pedálů šlapacích
drezín se opřou zájemci zřejmě už začátkem prázdnin.

se proto skloubit provoz vlaků s drezínami.
Dohodli jsme se, že letos upřednostníme
drezíny, vlaky vypravíme na jednodenní akce,“
informoval Jakub Maršalík ze Spolku pro
veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, jenž
je správce dráhy, na níž zážitkové jízdy pořádá.

Nepoužívaná část lokální tratě z Hrušovan
nad Jevišovkou se změní v turistickou atrakci
v úseku dlouhém zhruba 2,5 km, spojujícím
Hevlín s Šanovem. „Drezína veze 2 lidi na
lavičce po směru jízdy a 2 v protisměru, další
2 musejí sedět na sedátku podobném jako na
kole umístěném na straně drezíny a šlapat.
Všechny jezdí maximální rychlostí 7 km/h,“
přiblížil starosta obce Antonín Pichanič.
Právě obec Hevlín, nacházející se asi 3 km od
státní hranice s Rakouskem, koupila opuštěnou lokální trať v délce 7 km před zhruba
2 roky za více než 2 mil. Kč. Vlaky už po ní
nejezdí 11 let. „Součástí majetku jsou také
okolní pozemky, historická budova nádraží i
drážní domek. Máme v plánu v nich vytvořit
muzeum železnice, ale také přiblížit historii
obce, se zaměřením na zemědělství, které tu
vždy bylo na prvním místě. Plánujeme také
expozici k historii a vzniku zdejší cihelny.
Chybět nebudou staré fotografie ani cihly,“
přiblížil starosta Pichanič.
Drezíny vyšly Hevlínské na 160 tis. Kč. Dražší
byla oprava garáží a výroba kolejiště. Ty stály
1 250 000. Kč. „Naštěstí se nám podařilo vše
uskutečnit ještě za ceny v době před krizí,“
poukázal starosta Pichanič.
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Původně plánoval pustit drezíny na trať od
května. Nyní musí ale ještě vyřešit bezpečný
průjezd drezín po železničním přejezdu na silnici 415 mezi obcemi. Zvláště v době, kdy přes
ni nyní vede dopravní objížďka kvůli rekonstrukci silnice I/53 u Znojma. Nepodařilo se
zatím také sehnat vhodné správce půjčovny.
„Potřebujeme 2–3 pracovníky obsluhy. Měli by
rozumět technice a být i organizačně zdatní,“
uvedl Pichanič. Připravena je už točna potřebná pro vyjíždění drezín na kolej i technické
zázemí pro provoz.

Dočkat už se nemůže
Marek Sedláček
s rodinou. „Rádi bychom
to vyzkoušeli, pro děti to
může být zážitek,“ těší se
na drezíny muž.
Příležitostně se mohou lidé svézt na trati i při
nostalgických jízdách retro vlaků. Naposledy
tomu tak bylo o Velikonocích. „Na trati ale
nemůže jezdit obojí současně. Snažili jsme

Lidé se podle něj mohou těšit na začátek
července, kdy se uskuteční vzpomínková jízda
vlaku k výročí tratě i na celodenní provoz retro
vlaků na konci srpna k 150. výročí tratě Břeclav – Hrušovany nad Jevišovkou. Hevlínské
inspiroval provoz šlapacích drezín v Ratíškovicích na Hodonínsku. Trasa je tam dlouhá
3 km a propojuje 2 vinařské stezky Podluží a
Moravskou vinnou. „Nejvíc k nám jezdí rodiny
s dětmi. Za šichtu vypravím kolem 24 drezín,
za sezónu je to víc než tisícovka,“ potvrdil
zájem přednosta stanice na někdejší Baťově
důlní dráze Miroslav Toman.
Jízdu na šlapací drezíně si mohou zájemci
užít i v Dolním Rakousku nedaleko hranic
na bývalé železniční trati mezi obcemi
Ernstbrunn a Asparn an der Zaya. Trasa
dlouhá přibližně 12 km tam vede krajinou
přírodního parku Leiserberge.
Železnice Hevlín:
Opuštěnou lokální trať v délce 7 km koupili
Hevlínští v lednu 2020 za více než 2 mil. Kč.
Kromě kolejí mají v majetku historickou
nádražní budovu, drážní domek i pozemky
v okolí. Z budovy nádraží chtějí muzeum a z
drážního domku zázemí pro turisty. Od května
mají po trati jezdit šlapací drezíny, konají se
na ní i vlakové retro jízdy.

Dagmar Sedláčková
Foto: Kordis a Dagmar Sedláčková
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Královnou krásy ČZU se stala
Tereza Chaloupková
Letošní Miss Agro, 22letá studentka Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze,
okouzlila 17. května 2022 porotu nejen krásným zevnějškem, ale i svým šarmem
a ostrovtipem. Jejím protějškem na trůnu se stal Petr Jánský, když ve finále
porazil další 4 „strongmeny“.

Souboj o titul Strong Man byl letošní novinkou. A zatímco nejsilnější muž si musel své
prvenství „vydřít“ v nelítostném finálovém
souboji, dívky předváděly, co v nich je, po
svém. Každá z 10 finalistek se snažila oslnit
porotu, a ta to opravdu neměla lehké. Kvality
dívek posuzovali odborníci na krásu z vedení
univerzity v čele s rektorem Petrem Skleničkou: „Nebylo jednoduché zvolit královnu, konkurence byla obrovská. Mám ale především
radost, že se do kampusu po dlouhé pauze
navrací život. Miss Agro je první vlaštovkou
a soudě podle nádherné atmosféry, moc se
studentům i nám všem vyvedla,“ hodnotí
rektor Petr Sklenička.
Přes nelehkou volbu se na jménu Miss Agro
2022 porota nakonec shodla, a tak Tereza
Chaloupková mohla přebrat štafetu od své

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

předchůdkyně z roku 2019 Karolíny Junkové
(rovněž z provozně ekonomické fakulty).

val úspěch letošního studentského festivalu
Miss Agro 2022.

Volba královny krásy je součástí open-air
festivalu Miss Agro, který studenti v univerzitním kampusu pořádají od roku 1999. Nejde
jen o zábavu, je to i způsob, jak prezentovat
výjimečné schopnosti a dovednosti studentů
této univerzity. Tradiční součástí festivalu je
hudební produkce a ta letos také stála za to.
Na pódiu se vystřídalo několik kapel, které
dotvářely atmosféru nádherného májového
odpoledne – přes varovnou předpověď nad
Suchdolem po celou dobu zářilo slunce.
Organizátoři měli šťastnou ruku při výběru,
a tak se všichni postupně dostávali do varu při
vystoupeních kapel Right Now, Paulie Garand
& Kenny Rough nebo Poetiky. A to nejlepší
přišlo na závěr: legendární Wohnout koruno-

Text a foto Česká zemědělská univerzita

TEREZA CHALOUPKOVÁ
Tereza je energická 22letá blondýnka,
která miluje černý humor, dobré jídlo
a cestování. Ve volném čase tančí salsu,
bruslí a hraje na saxofon. Sama o sobě
s úsměvem prohlašuje, že nejdříve mluví a pak myslí, což ji velmi často přivádí
do problémů, ale jak sama říká, problém
je jen další výraz pro život a ten Tereza
miluje se vším, co k němu patří.
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Zajímavé setkání u Herbadentu
Nevím, jak si to vysvětlit. Zdá se mi, že některé české firmy s výrobou originálních,
tradičních předmětů se v poslední době, po mnoha letech, probudily. Třeba tradiční
značka Herbadent se svojí produkcí dlouhodobě zaměřuje hlavně na prevenci zdravotního stavu zubů.
U ochotné prodavačky nabízející jednotlivé
výrobky, ale i dárkové kazety v pražském
Obchodním centru Smíchov jsem si okamžitě
všimnul odlišného přízvuku v řeči. Správně
jsem odhadnul, že se jedná o Ukrajinku. To,
že je studentkou České zemědělské univerzity
(dále ČZU) v Praze mě ale natolik překvapilo,
že jsem po nákupu zubních past a kartáčků
položil pětadvacetileté zahraniční studentce
Halyně Voloschuk několik otázek.

ČZU se od počátku
ruské agrese velice
aktivně postavila
k pomoci ukrajinským
uprchlíkům.

Prozraď te nám prosím úvodem něco o sobě
Pocházím ze západní Ukrajiny, kde jsem
vystudovala pedagogickou fakultu, obor učitel
biologie. Rok jsem učila studenty ve škole,
potom jsem se rozhodla pro magisterské studium v zahraničí, konkrétně v České republice
na ČZU. Studuji zde již třetím rokem magisterský program Rozvoj venkovského prostoru.
Rodina bydlí ve Lvově. Vždy zde byli všichni
spokojeni, nikdy netoužili stěhovat se někam
jinam. To znamená, že neměli ani zájem přijet
za mnou do Prahy. Maminka pracuje jako
zdravotní sestra a miluje květiny. Pocházím
ale z venkova. To znamená, že v rodině jsme
zvyklí stále něco pěstovat na vlastní zahrádce.
V zemědělství pracovali i babička a dědeček. Zemědělství je pro celou rodinu stylem
života. Jsme na to zvyklí, na Ukrajině to takto
běžně funguje. V ovoci a zelenině jsme úplně
soběstační, nic takového nenakupujeme.
Máme rádi i brambory, které také pěstujeme.
Proč jste se rozhodla ke studiu zemědělství
na ČZU?
Původně to vzniklo tak, že jsem doma na
Ukrajině byla součástí projektu o obnově
parků v našem městě. Členy byli i studenti
z Ukrajiny, České republiky, Belgie. Práce
v tomto týmu mě natolik zaujala, že jsem
projevila zájem o práci v přírodě. To konkrétně
znamenalo zaměření dalšího studia tímto
směrem. Práci pro přírodu jsem proto vyměnila za původní povolání učitelky.
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Po ukončení studia plánujete pracovat
v ukrajinském zemědělství?
I když jsem si momentálně prodloužila studium i pobyt zde, zcela jistě plánuji vrátit se
domů na Ukrajinu. Je to můj cíl. Na ukrajinském trhu práce je a bude velká nabídka. Až
skončí válka, bude to ještě aktuálnější a ještě
více potřeba. Nejvíce mě zajímá obor krajinářských úprav. V zemědělství jako takovém ještě
nemám tolik potřebných zkušeností.
Jak jste objevila firmu Herbadent?
Sháněla jsem brigádu při studiu. Firmu
Herbadent jsem našla v inzerátech. Samotný
název firmy Herbadent zněl velice příjemně. Ve firmě chtěli, aby všichni pracovníci i
prodavači znali a rozuměli tomu, co se zde
vyrábí. I proto jsem musela ještě s třemi dalšími studentkami absolvovat třídenní školení
přímo ve výrobním závodě. Herbadent pracuje
hlavně s 7 hlavními bylinami. Pravděpodobně
je budu intenzivně studovat na ČZU až příští
rok. V současné době pracuji jako asistentka
generálního ředitele jedné investiční firmy.

Kromě běžných sekretářských povinností
mám na starosti i účetnictví, logistiku a jiné.
Toto zaměstnání jsem získala na doporučení
jedné známé kolegyně.
Máte přehled, kolik ukrajinských studentů
v současné době studuje na ČZU?
Na provozně ekonomické fakultě studuje přibližně 700 ukrajinských studentů. Na fakultě
agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů přibližně 50. Když začínala válka, všichni
ukrajinští studenti měli setkání s profesorem
Josefem Soukupem a jeho ústy nám ČZU
nabídla všestrannou pomoc. My studenti jsme
zde později na univerzitních kolejích pomáhali
ukrajinským uprchlíkům s ubytováním, sbírkou oblečení, stravováním, registrací uprchlíků, doklady, sháněním práce. Nyní již déle
než 2 měsíce pomáhám menším ukrajinským
dětem v kursech výuky češtiny. Sama neučím,
ale asistuji české učitelce. Přitom dobře
uplatňuji své původní pedagogické vzdělání.

Text a foto Ing. Michal Vokřál, CSc.

Halyna Voloschuk
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ZÍSKEJTE JEDNO Z 30 OCENĚNÍ.
PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽE ZLATÝ KLAS.
Do 21. 7. 2022 je soutěžní poplatek za výhodnější cenu!
Přihlášky na www.zemezivitelka.cz v sekci Další informace.
ZLATÝ KLAS 2022 je prestižní soutěž o nejlepší vystavený exponát,
kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR.

Generální partner
mezinárodního
agrosalonu
Země živitelka

Pojďte s námi
vystavovat!
AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Hlavní partner
mezinárodního
agrosalonu
Země živitelka

#vystavistecb #vcb
www.zemezivitelka.cz I www.vcb.cz
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FOTOREPORTÁŽ:

Ochutnávka ze Dne otevřených dveří na FROV
Po koronavirové odmlce mohla veřejnost opět letos navštívit Den otevřených dveří
Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
(FROV). Pro ty, kteří této příležitosti nevyužili, nabízíme alespoň několik záběrů
z útrob rybářského výzkumu.

Návštěvníci si mohli prohlédnout krvinky kapra i růst jeho šupin

Výzkum se věnuje i možnostem produkovat líny o vyšší hmotnosti

FROV disponuje celou řadou jedinečných přístrojů

Na počítači bylo možné sledovat pohyb kapřích spermií

Veřejnost si také mohla vyzkoušet své znalosti o rybích jikrách…

… nebo sledovat působení mrazu o hodnotě –196 °C
Redakce Agrobase
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Slovenské okénko

Štát sľubuje dostatok energií,
producenti avizujú ďalší rast cien
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora oslavuje 30 rokov od založenia.
Jej existencia vyplýva zo zákona, čo si jej členovia pripomenuli aj na slávnostnom
valnom zhromaždení v Nitre. Časti rokovania sa zúčastnili aj premiér Eduard Heger
a minister Samuel Vlčan.
„Premiér nás ubezpečil, že sa nemusíme
obávať energetického nedostatku. To je to, čo
sme chceli aj na úrovni premiéra riešiť, pretože poľnohospodári a potravinári potrebujú
dostatok energií, najmä plynu. Dostali sme
ubezpečenie, že aj napriek tomu, že Európa
sa bude snažiť diverzifikovať zdroje, štát
urobí všetko pre to, aby plyn na Slovensko
naďalej prichádzal,“ uviedol predseda SPPK
Emil Macho.
Predstavitelia komory upozornili štátnych
predstaviteľov, že rast cien potravín bude
naďalej pokračovať. Nová úroda dozrievajúca
na poliach je drahšia, ako tá minulá. V tejto
súvislosti je podľa nich potrebné zvýšiť nielen
podporu agropotravinárov, ale aj bežných
ľudí, aby mali z dlhodobého hľadiska dostatok
prostriedkov na nákup slovenských potravín.
V praxi totiž producenti už pociťujú mierny

pokles objednávok zo strany obchodníkov.
„Snažíme sa veľmi presne zacieliť podpory do
správnych investícií, ktoré zlepšia konkurencieschopnosť agropotravinárov,“ skonštatoval
Samuel Vlčan.
Minister poľnohospodárom opakovane predstavil mimoriadne pomoci, ktoré rezort plánuje
na tento rok. Príkladom je možnosť potravinárov zapojiť sa do dotazníkovej výzvy na získanie
peňazí ako kompenzácie cien energií.
V rámci prvovýroby sa rezort sústredí najmä
na podporu živočíšnej výroby. Z mimoriadne
vyčleneného balíka 15,7 milióna eur, ktorý
obsahuje prostriedky zo štátneho rozpočtu aj
Európskej komisie, pôjde asi 10 miliónov eur
na podporu dojníc, 2,5 milióna eur na podporu chovu ošípaných a zvyšok pre chovateľov
oviec a kôz.

Poľnohospodári sa koncom leta dočkajú aj
pokračovania investičnej výzvy s alokáciou
minimálne 50 miliónov eur.

Ivana Kaliská, poľnoinfo.sk

Bez mimoriadnej jednorazovej podpory
hrozí ďalšia likvidácia chovov dojníc
Bez mimoriadnej jednorazovej podpory hrozí ďalšia likvidácia chovov dojníc v SR
s následnými negatívnymi dosahmi na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, pôdnej
úrodnosti a zamestnanosti na vidieku. Uviedli to vo vyhlásení členovia Slovenského
zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) po utorkovom zasadnutí členskej schôdze.
V záujme zachovania prvovýroby mlieka na
Slovensku žiadajú slovenskí prvovýrobcovia
mlieka urýchlené vyplatenie mimoriadnej
podpory vo výške 10 miliónov eur a alokáciu
zvyšného objemu požadovanej mimoriadnej
podpory v objeme 25 miliónov eur prostredníctvom schém, ktoré umožňujú členským
štátom zaviesť výnimočné a dočasné opatrenia štátnej pomoci.

zaviedli jednak opatrenia priamej limitovanej
podpory a tiež podpory na dodatočné náklady
v dôsledku mimoriadne prudkého zvýšenia
cien zemného plynu a elektriny.

“Požadujeme, aby sa pre sektor prvovýroby alokovala relevantná časť podpory z celkovej sumy
15,7 milióna eur,” uviedli prvovýrobcovia mlieka.

“Máme predstavu, aby bola táto podpora
transparentná, aby nediskriminovala chovateľov dojníc, čo do veľkosti, veku ani regionálnej pôsobnosti,” uviedli členovia SZPM.
Dostupné zdroje mimoriadnej podpory by mali
byť podľa nich rozdelené medzi slovenských
chovateľov dojníc na základe jednotnej sadzby
na dojnicu.

Žiadajú tiež, aby sa tak ako v ostatných európskych krajinách pre sektor prvovýroby mlieka

Poznamenali, že súčasná situácia spojená
s konfliktom na Ukrajine túto ťažkú situáciu

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

len zhoršuje. Ceny energií, hlavne elektriny a
plynu, pohonných látok, krmív a hnojív rastú
doslova zo dňa na deň, a nie je ani výhľad, že
by sa ich rast mal v dohľadnej dobe zastaviť.
“Naše aj zahraničné analýzy sa zhodujú v
tom, že doteraz prišlo k zvýšeniu nákladov v
priemere o 800 eur na dojnicu, čo v prepočte
predstavuje 10 centov na kilogram mlieka.
Pre celý sektor prvovýroby, teda na stavy
dojníc, toto zvýšenie nákladov predstavuje
zhruba 90 miliónov eur,” dodali prvovýrobcovia mlieka s tým, že momentálne už vyrába
mlieko zhruba len 360 podnikov a z nich
viaceré stoja pred rozhodnutím, ako ďalej.

TASR
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Plné košíky jahod. Na samosběry
se vydaly stovky lidí
Košíky, bedýnky či kbelíky plné voňavých červených jahod a nad nimi zářící
úsměv sběračů. Tak vypadá sobotní červnové ráno na poli u Moravského Žižkova
na Břeclavsku.
První čerstvé ovoce berou stovky lidí útokem.
Přivstali si. „První auta přijela už v 6 hod.
ráno, mnozí chtějí ty nejčerstvější a největší
plody. Do asi 9 hod. ráno jsme napočítali
kolem 1 000 lidí,“ ukazuje na stále plné parkoviště Jolana Hřebačková.
Šéfem jahodového ráje určeného pro samosběr je v Moravském Žižkově farmář Josef
Buzrla. Se samosběrem jahod tam začali
mezi prvními pěstiteli v republice.
V sobotu si tam mohli zájemci nasbírat jahody
poprvé. „Jezdíme sem sbírat už 3. rok, mají tu
vždy krásné jahody, je vidět, že o ně pečují,“
těší se na domácí buchtu a marmeládu například Taťána Kostan, která sem přijela
s partnerem z Mikulčic na Hodonínsku.
V řádcích pečlivě proložených slámou, aby
nebylo ovoce zaprášené od hlíny, pečlivě sbírají
červené plody do košíku i děti. Jako například
Amálka a Toník s maminkou Šárkou Jonášovou z Lednice. „Děti se zabaví a jsme v přírodě,
je to příjemná činnost,“ pochvaluje si žena.
Stejně jako ostatní sběrači dává přednost čerstvému ovoci. „Zdá se, že lidé upřednostňují
české jahody stále víc. Mají totiž intenzivnější
vůni i chuť než ty z dovozu. Navíc při samosběru ví, že je čerstvé,“ vysvětluje obrovský
zájem Hřebačková. Za 1 kg nasbíraných jahod
lidé zaplatí na místě 70 Kč, v obchodě je to
většinou 2násobek. Platit mohou v Moravském Žižkově také kartou.
Třeba podle Pavly Klimové z Břeclavi je
samosběr výhodnější než pěstovat plody na
zahrádce. „Doma jich uzraje pár na ochutnání, tady si nasbírám za chvilku plný koš,“ má
jasno žena.
Plodit vydrží jahody zhruba 3 týdny, mezitím je
budou farmáři zalévat, aby dobu sběru ustály
v plné síle. V Moravském Žižkově je mohou
lidé sbírat na zhruba 5 ha. „Sazenice plodí
asi 3 roky, potom vysazujeme nové, ale jinde.
Půda musí být pro jahody odpočatá,“ dodává
Josef Buzrla.
Mezi lidmi je oblíbený i samosběr třešní či
měruněk.

Text a foto: Dagmar Sedláčková
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Jak zemědělství zasáhlo 100 dní
ukrajinsko-ruského konfliktu?
Zatímco válka na Ukrajině trvá již přes 100 dní, potravinová krize se zatím tolik
neprojevuje. Vzhledem k tomu, že Rusko a Ukrajina produkují zhruba třetinu
světové produkce pšenice, měly by se Asie, Afrika, ale i Evropa mít minimálně
na pozoru. Od počátku války vzrostla cena pšenice o více než 20 % a ve srovnání
s loňským rokem dokonce téměř o 75 %. Co to znamená pro výše zmíněné kontinenty?
A jak se projeví současné vysoké ceny hnojiv či pohonných hmot? Vyhlídky nejsou
nijak pozitivní.
Na začátek se sluší zmínit, že katastrofické
scénáře se naštěstí nenaplnily. Podle ukrajinské
vlády se zhruba na 70 % území povedlo zasít
a pokud se v nejbližší době podaří také zbavit
min v polích v okolí Černihivu, výsadba by mohla
pokrýt zhruba 4/5 každoroční osevní plochy.
Ladem zůstane pouze velmi úrodná půda v Luhanské oblasti, kterou prozatím ovládají ruské
síly a vedou se tu tuhé boje, takže tuto část
Ukrajiny je nutné pro tento rok bohužel odepsat.
Otázkou je, jak se k nedostatku potravin postaví
Rusko, které již nyní omezuje vývoz pšenice
a kukuřice. Například země Blízkého východu
odebírají zhruba polovinu pšenice právě z Ruska
a Ukrajiny, a ve válkou a hladem stiženém
Jemenu muselo OSN podle svých slov již nyní
snížit příděly potravin. A to je pouze začátek.
Dalším omezeným vývozním artiklem jsou
hnojiva, která ve velkém produkuje vedle
Ruska rovněž Bělorusko – další z válečných
agresorů. Jejich cena meziročně poskočila
o zhruba trojnásobek. Česko patří v rámci
EU mezi ty menší „hnojiče“, na 1 ha připadá
zhruba 120 kg hnojiv (z toho cca 75 % dusíkatých hnojiv). V Evropě to je cca 160 kg, a to pro
zemědělce znamená velkou finanční ránu.
S ohledem na stále se zvyšující ceny pohonných hmot mohou rostoucí ceny hnojiv být

Aplikační mapa a NDVI index půdního bloku
v systému Agdata

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

S jakými družicovými daty pracuje systém Agdata Vari?
• VEGETAČNÍ INDEX (NDVI) – empirický vzorec, který byl vytvořen pro odlišení zeleně od
ostatních druhů povrchu na základě odrazivých vlastností vegetace. Hodnota výsledku
NDVI se bude pohybovat mezi -1 a 1. S vyššími hodnotami vzrůstá pravděpodobnost,
že má oblast hustý pokryv zelené vegetace;
• INDEX VODY (NDWI) – normalizační diferenční vodní index měří obsah vody uvnitř listů
vegetace a hodnotí vodní stres rostlin. K jeho výpočtu se využívá dvou blízkých infračervených pásem (NIR) umístěných přibližně v 0,86 μm a 1,24 μm, což je vlnová délka
v okolí absorpčního pásu vody. NDWI nabývá pozitivních hodnot pro zelenou vegetaci
a negativních hodnot pro suchou vegetaci. Může být využit jako doplňkový index k NDVI;
• INDEX VLHKOSTI (NDMI) – zpřesňující index, který kromě měření pomocí infračervených pásem (NIR) pracuje také s krátkovlnnými infračervenými kanály (SWIR). Kombinace NIR a SWIR odstraňuje odchylky vyvolané vnitřní strukturou listů a obsahem
sušiny listů, což zlepšuje přesnost při získávání obsahu vegetační vody;
• PLOCHA LISTŮ (LAI) – definuje se poměr listové plochy a půdorysné plochy, tedy zjednodušeně to, jakou plochu půdy rostlina svými listy zakrývá;
• POMĚR ZÁŘENÍ POHLCENÉHO FOTOSYNTÉZOU (FAPAR) – měření podílu fotosynteticky
aktivního záření pohlceného vegetací v rozsahu vlnových délek 400–700 nm.

právě tím pomyslným hřebíkem do rakve
farmářů po celém světě. Jak z toho ven?
Data ze senzorů i satelitů novou normou
v zemědělství
Jistě, všichni víme, že neexistuje jednoduchý
recept na vyřešení potravinové krize
a hrozících lokálních hladomorů ve státech,
které nemají vlastní zemědělskou půdu. Ani
kdyby dnes skončila válka, tak se dalšímu
navyšování cen nevyhneme. Vyšší vstupní
náklady se bohužel stále více podepisují na
spotřebitelských cenách, ty se v letošním roce
určitě nesníží, spíše naopak. Jednou z cest, jak
mohou farmáři ulehčit svojí peněžence a zvýšit
výnosy, případně ušetřit v nákladové složce,
je digitalizace. Válka a současná situace nám
ukazují, že musíme hnojit efektivněji, k čemuž
mohou pomoci moderní technologie. Satelitní
snímkování a variabilní hnojení mohou ušetřit
více než 10 % hnojiv. Ročně to dělá několik
milionů korun pro velké farmy, což není málo.
Farmáři musejí aktuálně tlačit také na vyšší
výnosy z půdy. V současné době jde zhruba
o 20% navýšení, abychom dokázali pokrýt ztráty, které přináší válka. I tomu napomáhá lepší
znalost vlastního půdního fondu. Tu můžeme

nabýt variabilním hnojením s využitím satelitního snímkování s pomocí senzorových tyčí
v zemi. A senzory a satelity to nekončí. Správné využití telematických čipů na pojezdech
mechanizace může ušetřit stovky až tisíce litrů
pohonných hmot ročně. Díky zdánlivě drobným
jednotlivostem může farma ve výsledku ušetřit
desítky procent nákladů oproti konzervativnímu přístupu bez využití moderních technologií
– o vyšších výnosech nemluvě.
Digitalizace je jedním z pilířů současné
Jednotné zemědělské politiky v rámci EU
i pro tuzemské Ministerstvo zemědělství.
Není lepší chvíle, kdy moderní technologie
implementovat ve velkém, než nyní. Můžeme
tak předejít dalšímu zvyšování cen (či aspoň
křivku zploštit) a vyhneme se případnému
nedostatku potravin. Když naposled ceny
pšenice a dalších plodin v roce 2010 raketově
vzrostly, začaly ve více než 30 zemích Afriky
a Asie ozbrojené konflikty, leckde přerostly
v občanskou válku. Proto bychom současnou
situaci neměli brát na lehkou váhu a vlády by
měly jednat dřív, než bude pozdě.

Lukáš Musil, obchodní ředitel Agdata
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Mít vlastní chmel je výhodou
Pokud má některý pivovar ve svém výrobním areálu také chmelnici s několika
rostlinami chmele na konstrukci, tak se jedná pouze o jeho image a zdůraznění
významu hlávek chmele při vaření piva.

Petr Menšík, sládek pivovaru Svijany

30

Většina pivovarů i minipivovarů sušený
hlávkový chmel nepoužívá. Plnohodnotně ho
nahrazují chmelové granule. Výjimkou není
ani pivovar Svijany. I on pracuje s granulovaným chmelem, ale ten pochází z vlastních
chmelnic. Přesněji řečeno, pivovar za tím
účelem majetkově vstoupil do společnosti
Chmel Polepská blata s.r.o. v roce 2007.
Výměra chmelnic zde činí přibližně 60 ha. Co
to znamená nejen pro pivovar Svijany, ale také
pro jeho sládka Petra Menšíka, zjistíte
z tohoto rozhovoru.

V klimatizovaném skladu přímo v pivovaru
pak máme rezervu, díky které se nemusíme
bát neúrody chmele. Jsem rád za alespoň
půlroční zásobu. K tomu si vedu statistiky
rozborů obsahu alfy. Vidím její obsah krátce
po zabalení a obsah konkrétní šarže, která jde
následně do výroby. U každé z nich je obsah
trochu jiný. I proto se snažím v plné sezóně
být ve chmelnicích co nejčastěji, zatím to vychází na 2 návštěvy v měsíci. Když po zavedení
na dráty chmel začne růst, tak chmelnice
navštěvuji každý týden.

Jaké jsou pro pivovar výhody mít vlastní
chmel?
Spojení pivovaru s vlastními chmelnicemi
a tedy vlastní produkcí chmele považuji za
naši velkou přednost. Když je dobrý rok pro
růst a výnos chmele, tak se snažíme nakoupit
i přebytky a v pivovaru si vytvořit zásobu. To se
vyplatí ve slabších letech, kdy jsme schopni
vykrýt také požadavky našich partnerů.

S kterými odrůdami chmele pracujete?
Hlavními našimi odrůdami jsou Žatecký poloraný červeňák (dále ŽPČ) a Sládek. Co se týká
ŽPČ ve skladě máme odděleně zpracovaný
chmel „klasický“ a „meristémový“. Klasický
používám při chmelení až na poslední dávky.
Stále větší význam přikládám odrůdě Sládek.
Navíc je po ní poptávka i ze strany našich
odběratelů. I proto rozšiřujeme její výměru
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v Polepech a chceme pokrýt celou jeho potřebu vlastní produkcí, nikoliv na úkor ŽPČ, ale
navíc. Odrůda Sládek je v našich chmelnicích
zatím zastoupena přibližně 20 %. Do některých piv používáme i jiné aromatické odrůdy.
I ty však chceme v budoucnu nahradit českou
aromatickou odrůdou Sládek. ŽPČ je jemně
aromatickou odrůdou. Co se týká chmelnic,
dodržujeme nepsané pravidlo každoroční
obměny 5 % výměry tak, abychom udrželi
průměrné stáří chmelnic 10 let. Stavíme
i zcela nové konstrukce, letos to bude přibližně 3,5 ha. Rozšířili jsme i kapacitu zpracování
chmele na česačce a sušičce, takže si nyní
můžeme dovolit i nárůst plochy chmelnic.
Dodáváte váš chmel také jiným pivovarům?
Ano, jak jsem již zmínil, náš chmel dodáváme
jednak obchodníkům chmelem, ale také přímo pivovarům Rohozec, Náchod, Krakonoš,
Chodová Planá a řadě minipivovarů. Určité
množství také exportujeme.

INFORMAČNÍ NOVINY
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Souhlasíte s názorem, že největším uměním
každého sládka je vařit stále stejné pivo?
S tímto výrokem souhlasím. Je to něco jako
v kuchyni u kuchaře. Musíte něco vědět
o surovinách a použitém množství. Lépe
řečeno, jak to dopadne, když jedné složky použijete více nebo naopak méně. Konec konců
tento názor je vyjádřen jako hlavní motto na
našich webových stránkách, kde je uvedeno:
„Naše pivo je jiné tím, že je stále stejné“.
Tím je myšleno to, že jsme se nepustili do
nových technologií výroby a její intenzifikace.
Zafixovali jsme výrobní postupy z minulého
století, nemáme ani cylindrokónické tanky
(pozn. určené pro jednotankovou výrobu
piva, tedy hlavní kvašení a zrání v jednom
prostoru). Pivo vyrábíme stále stejně, ač se
to může někdy zdát jako nevýhoda. Nepopírám, že tímto způsobem vedená výroba
je pracnější, náročnější na lidi i znalosti
řemesel. Ale odměnou je nejen nám, ale
hlavně zákazníkům pitelnost našich piv. To
je vlastnost, kterou české pivo vždy mělo.
Mám pocit, že právě pitelnost se z nových,
moderních piv vytrácí. Uvedl jsem, že si
pravidelně děláme rozbory chmele, ale faktorů, které mají vliv na chuť a kvalitu piva, je
mnohem více. Je nemyslitelné, když má ŽPČ
poloviční alfu, použít jednou tolik chmele.
To je třeba zohlednit u každé další várky
piva a přeskládat celé chmelení. Smyslem
toho všeho je, aby bylo pivo stále stejné, aby
zákazník nic nepoznal.
Provádíte v pivovaru pravidelné interní
degustace za účelem hodnocení kvality
piva?
Každá šarže piva, která odchází z pivovaru,
musí být ochutnaná. Každý den ráno v 8:30
hod. zasedá v laboratoři 3členná degustační
komise (2 zástupci výroby a obchodník)
a ochutnává všechny šarže, které opouštějí
pivovar. O tom se vedou záznamy a statistiky.
Využití je i v dohledání případných závad, které teoreticky mohou vzniknout při mytí tanků,
stáčení nebo filtraci piva. Závada mohla být
i u použitých surovin. Konzument to ale nesmí
poznat. Nám to slouží jako zpětná vazba
i kontrola.

Spilka, kde probíhá kvašení piva

Ukázka sortimentu v plechovkách

Jak jste na tom s dodávkami sladu?
Máme zájem pouze o humnový slad, který
však až dosud vyrábí v ČR pouze několik
malých sladoven. Humnový slad se těžko
shání, práce s ním je nákladnější, složitější
ve výrobě, ale je to opět o tradici výroby piva
a o zachování jeho dobré pitelnosti. Jsem rád,
že nám vyšla vstříc firma Sladovny Soufflet
ČR, a.s. a opět uvedla do provozu humnovou
sladovnu v Litovli. Odsud odebíráme plzeňský
humnový slad. Ročně nakupujeme celkem
cca 10 000 t humnového sladu od 6 dodavatelů z Čech a Moravy.

Text a foto
Ing. Michal Vokřál, CSc.
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Sklizeň chmele je stále náročná na lidskou práci
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Negativní dopady, které mohou
vyplynout z evropského závazku
týkajícího se kuřat
Co znamená European Chicken Commitment (ECC), tedy Evropský závazek pro
kuřata? Tento závazek byl navržen evropskými organizacemi na ochranu zvířat.
Jedná se o kampaň, která přesvědčuje a zavazuje své signatáře, aby do roku 2026 zavedli
radikální změny v postupech produkce brojlerů. Konkrétně se ECC zaměřuje na zlepšení
výsledků v oblasti dobrých životních podmínek
brojlerů s využitím pomaleji rostoucích plemen, nařizování většího prostoru, používání
prostředků pro obohacení prostředí a vyšší
intenzity světla pro brojlery na farmách, a
rovněž vyžaduje zásadní změny v systémech
porážky brojlerů.
Kampaň ale postrádá komplexní a holistický
přístup ke stálému zlepšování dobrých životních podmínek brojlerů (welfare). Zatímco
ECC již přilákalo pozornost a odhodlání
evropských divizí několika velkých značek
restaurací a obchodních řetězců, většina dalších signatářů využívá pouze malé množství
kuřecího masa ve svých systémech zásobová-

Specifické požadavky
evropského závazku
pro chovatele kuřat
1.Dodržování předpisů: producenti čerstvých, zmrazených a zpracovaných kuřat
musí dodržovat všechny právní předpisy
EU týkající se dobrých životních podmínek zvířat bez ohledu na zemi výroby.
2. Požadavky na hustotu osazení haly:
chovatelé brojlerů budou muset snížit
množství kuřat umístěných v hale tak,
aby dosáhli maximální intenzity ve
výkrmu 30 kg/m2. Vyskladnění části
populace kuřat z haly před ukončením
výkrmu se nedoporučuje, a pokud se
provádí, musí být omezeno pouze na
jedno snížení počtu během výkrmu.
3. Požadavky na plemeno: producenti budou muset využívat plemena,
která prokázala vyšší výsledky v oblasti
dobrých životních podmínek zvířat, jak
je stanoveno v protokolu RSPCA pro
hodnocení dobrých životních podmínek
brojlerů.

32
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ní potravinami. Nicméně koalice organizací na
ochranu zvířat nadále agresivně prosazuje své
požadavky a věří, že politika šestibodového
kuřecího welfare poskytne životaschopnou alternativu k rychleji rostoucím, výnosnějším a
efektivnějším brojlerům, kteří jsou v současné
době využíváni většinou světových producentů.
Jednoduše řečeno, požadavky ECC jsou
povinnosti, které budou vyžadovat zásadní
změnu v tom, jak se kuřata vykrmují a poráží
pro všechny společnosti, které se zaváží
k těmto požadavkům od roku 2026. Skutečné
zlepšení welfare a možná ještě důležitější
příležitost k neustálému zlepšování welfare
jsou však přinejmenším pochybné. Čeští a
slovenští chovatelé kuřat a firmy zabývající se
produkcí kuřecího masa pečují dobře o svá
kuřata a starají se o pohodu a zdraví svých
hejn. Provádějí a jsou nadále odhodláni dělat

4. Požadavky na prostředí: farmáři budou
muset změnit denní péči o kuřata tím,
že poskytnou vyšší intenzitu světla
(nejméně 50 luxů, včetně přirozeného světla) a budou muset poskytnout
specifické obohacení prostředí v hale
(nejméně 2 m využitelného bidla a
2 substráty na klování na 1 000 kuřat).
Budou také muset splňovat všechny
další normy na kvalitu vzduchu podle
směrnice EU o brojlerech bez ohledu na
hustotu osazení.
5. Změny zpracovatelského podniku: firmy
produkující kuřecí maso budou muset
změnit své vybavení tak, aby využívaly
řízené atmosférické omračování pomocí
inertního plynu nebo vícefázových systémů nebo efektivní elektrické omračovací systémy bez zavěšování živých kuřat
za nohy.
6. Soulad s auditem: společnosti produkující kuřata budou muset prokázat
dodržování výše uvedených standardů
prostřednictvím auditu třetí stranou
a každoročního veřejného podávání zpráv
o pokroku při plnění tohoto závazku.

potřebné změny, aby byly optimalizovány
dobré životní podmínky.
Zaměření na dobré životní podmínky kuřat
není novým konceptem. Je to velmi důležitá
část očekávání od drůbežářského průmyslu.
Jako odborníci na výrobu, kteří investují do
výživy, zdraví kuřat, chovu a inkubace, kvality
masa a dobrých životních podmínek, vedoucí
představitelé drůbežářského průmyslu v našem regionu chápou, že spotřebitelé kladou
otázky ohledně toho, jak jsou jejich potraviny
produkované. Není pochyb o tom, že dobré
životní podmínky zvířat jsou jednou z největších obav spotřebitelů v západních zemích
a zcela jistě tyto obavy rostou i mezi českými
a slovenskými spotřebiteli. Svým způsobem
je toto zaměření na dobré životní podmínky
zvířat dobrým signálem rostoucí životní úrovně v našich zemích, protože většina aktivit
a zaměření na welfare pochází z bohatých západních zemí během posledních dvou až třech
desetiletí. Kromě toho není náhodou, že velký
počet organizací na ochranu zvířat, které jsou
zapojeny do ECC, pochází z Německa.
Nicméně je realitou, že jak v Německu, tak
i u nás by většina lidí souhlasila s tím, že
životní podmínky hospodářských zvířat by se
měly zlepšit, i když nemají jakékoliv ponětí,
jaký je současný standard nebo stav dobrých životních podmínek zvířat chovaných
pro potraviny. V důsledku tohoto nedostatku
informací a znalostí o moderních praktikách
chovu drůbeže vidíme menší důvěru v to, co
vedoucí představitelé zemědělství a odborníci
na drůbežářský průmysl uvádějí o standardech pro welfare, které jsou v současné době
zavedeny pro farmy brojlerů a zpracovatelské
podniky. V posledních několika letech jsme
také viděli, že velmi hlasité skupiny, jako jsou
organizace na ochranu zvířat propagující ECC,
často ovlivňují názor spotřebitelů a tlačí na
strategická obchodní rozhodnutí prostřednictvím jejich dobře organizovaných kampaní
s jediným cílem dosáhnout těchto 6 mandatorních bodů.
Při pohledu na různá očekávání podle ECC je
však velmi důležité se na chvíli pozastavit a
zeptat se na několik otázek o krátkodobých a
dlouhodobých dopadech, které tyto požadavky
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mohou přinést drůbežářskému průmyslu,
potravinářským společnostem, a nakonec i
spotřebiteli. K důkladnému uvážení se nabízí
několik oblastí.
Dopad na životní prostředí a udržitelnost
Jaké jsou praktické důsledky pro naše životní
prostředí, když chovatelé brojlerů budou
používat pomalu rostoucí kuřata spolu
s nižší hustotou osazení? Kolik tun krmiva
navíc bude muset být vyrobeno a spotřebováno kuřaty, která mohou potřebovat dalších
14–21 dní na farmě, aby dosáhla stejné cílové
tělesné hmotnosti? Kolik dalších nákladních
vozidel bude muset přepravovat krmivo, aby
zabezpečily potřeby těchto pomaleji rostoucích hejn? Kolik více vody a energie bude
zapotřebí pro každou farmu kuřat, aby byly
zajištěny potřeby kuřat vykrmovaných po
mnohem delší dobu? Kolik dalších farem a
hal bude muset být postaveno a provozováno,
aby se zajistilo, že každý týden bude možné
vyprodukovat stejný objem kuřecího masa
jako v současnosti, protože na každou farmu
může být umístěno méně kuřat kvůli nižší
hustotě osazení? Jak velké mohou být zvýšené škody na životním prostředí pro zemědělce, pro region a pro zemi? A jak velké škody
by byly způsobeny ve světě, kdyby například
pouhá čtvrtina kuřat byla produkována podle
požadavků ECC?
Dopad na dobré životní podmínky
Jak závazek zlepší životní podmínky kuřat
chovaných na maso? Zajistí norma ECC výrazně lepší životní podmínky kuřat ve světě?
Jaké konkrétní měřitelné hodnoty dobrých
životních podmínek zvířat tyto požadavky
změní pro kuřata v zemědělských podnicích
a ve zpracovatelských podnicích? Kromě
toho, že ECC postrádá vědecký základ, ECC
také postrádá zaměření na skutečné zvážení
toho, co kuře preferuje a vyžaduje. Neumožňuje vliv nových technologií, inovativního
vybavení a nového vědeckého výzkumu, který
se skutečně zaměřuje na to, co je důležité
pro masnou drůbež a její výsledky v oblasti
dobrých životních podmínek zvířat. Proč se
ECC neptá na otázku: „Co upřednostňuje
kuře z hlediska osvětlení a hustoty zástavu?“
místo toho, aby rovnou nařídil přísné požadavky? Pokud je skutečným cílem zlepšení
životních podmínek zvířat, proč organizace
pro dobré životní podmínky zvířat nespolupracují s vědci v oblasti dobrých životních
podmínek drůbeže, odborníky na výzkum a
vedoucími pracovníky drůbeží produkce, aby
určily, co by mělo být sledováno a měřeno,
a aby bylo možné průběžně vyhodnocovat
mnoho klíčových ukazatelů dobrých životních
podmínek kuřat?
Cenová dostupnost a dostupnost potravin
Maso kuřat je jedním z mála proteinů, který
není omezen náboženskými požadavky,
ekonomikou nebo zdravotními důvody pro
spotřebitele. Kuřecí maso je také jedním
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z nejuniverzálnějších proteinů a nejdostupnějších produktů v potravinovém řetězci. Jak se
zvýší náklady při produkci kuřete podle ECC?
S přidáním faktorů neefektivity (plemeno,
hustota osazení atd.), přidaného dopadu na
životní prostředí a změn ve zpracování je
nesporné, že kuřecí maso bude stát mnohem
více. Pokud společnosti produkující kuřata
nebudou schopny rozšířit své podnikání tak,
aby zohledňovaly delší období růstu, lze se
oprávněně obávat, že ECC kuřecí maso bude
méně dostupné kvůli nedostatku v dodavatelském řetězci a menšímu týdennímu objemu
výroby. Pokud k těmto důsledkům dojde v roce
2026 (a dále), jaké jsou ekonomické dopady na
průměrného spotřebitele? O kolik více budou
spotřebitelé ochotni platit za kuřecí maso,
zejména pokud nerozumí postupům produkce
kuřat? Vzhledem k tomu, že se EU zaměřuje
na udržitelnost, budou spotřebitelé chápat negativní důsledky a náklady na životní prostředí
a náklady na potraviny s mandáty ECC?
Pokud počítáme zhruba 140 mil. brojlerů
vykrmených v České republice ročně, uvidíme
značný dopad pomaleji rostoucích kuřat na
životní prostředí a budeme se muset zamyslet nad udržitelností vyplývající ze změn
v požadavcích na prostor kuřat a nad spotřebou krmiva pro kuřata, která mají mnohem
delší produkční cyklus. Abychom mohli vyprodukovat stejné množství kuřecího masa podle
norem ECC, potřebovali bychom 89 až 196 tis. t
krmiva navíc a pro dodávku potřebného krmiva bychom potřebovali dalších 3 400–7 500 kamionů. Museli bychom také postavit 132–240
nových hal, abychom mohli zastavit více hejn
kuřat. Tato čísla nás mohou znepokojovat,
protože by to pravděpodobně znamenalo, že
česká soběstačnost by se dále výrazně snížila
ze současných zhruba pouhých 65 %. Provoz
obrovského počtu kamionů bez ohledu na
to, zda dodávají kuřecí krmivo nebo dovážené kuřecí maso ze zahraničí, by znamenal
signifikantní zátěž pro životní prostředí.
Požadavky na další krmivo by vyžadovaly

více orné půdy, více hnojiv, více vody a více
energie k výrobě tohoto krmiva. Nakonec se
musíme ptát, co získáme použitím pomaleji
rostoucích kuřat. Je nesporné, že přidání
přibližně 2–3 týdnů k životu kuřete na farmě a
astronomický dopad dalšího krmiva na životní
prostředí by bylo škodlivé pro cíle udržitelnosti životního prostředí. A výsledkem je, že
všechny tyto dodatečné náklady budou muset
být přeneseny na zákazníka a spotřebitele za
v podstatě stejný nebo velmi podobný produkt
v supermarketech, obchodech s potravinami
nebo v restauracích.
Šlechtitelské firmy zaměstnávají špičkové
genetiky, využívají pokročilé technologie a
sofistikované výběrové postupy k pečlivému
sledování dobrých životních podmínek. Jejich
zaměření na dobré životní podmínky, zdraví
a výkonnost linií kuřat vede k neustálému
zlepšování účinnosti krmiva, životaschopnosti
hejn, líhnutí a výtěžnosti masa. Není pochyb
o tom, že dnešní brojleři mohou růst rychleji
a efektivněji než brojleři využívaní drůbežářským průmyslem před 5 nebo 10 lety. Dnešní
brojleři jsou často chováni bez antibiotik a
nemají žádné zdravotní problémy, pokud je
jim poskytnuta vhodná výživa a správný každodenní management.
A i když drůbežářský průmysl dosáhl velkého
pokroku, pokud jde o zlepšení životních
podmínek, zdraví a výkonnosti hejn, budeme
se i nadále zaměřovat na to, jak můžeme
v budoucnu podporovat udržitelnou produkci
drůbeže. Je to dobré pro naše kuřata, pro
naše zákazníky a pro české a slovenské spotřebitele. Tím, že se zaměříme na komplexní
přístup ke zlepšení welfare, s ohledem na
to, co kuřata skutečně chtějí a preferují,
a zohledníme ty oblasti, které mohou být
ovlivněny, můžeme zvýšit důvěru v budoucí
cenovou dostupnost potravin a zabezpečení
jejich dostatečného množství.

Lubor Skalka
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Potravinářství

Rekordní regionální potravina
Stalo se už tradicí, že Okresní agrární komora Most připraví pro hodnotitelskou
komisi rok co rok těžký úkol – vybrat vítěze ze stále rostoucího počtu výrobků
usilujících o značku „Regionální potravina Ústeckého kraje“ a „Potravina z kraje
Přemysla Oráče“.
V té letošní soutěži – regionální potravina
Ústeckého kraje, vybírala hodnotitelská
komise z rekordního počtu 243 výrobků
rozdělených do 9 kategorií od 51 producentů
a z 244 výrobků přihlášených do soutěže

„Potravina z kraje Přemysla Oráče“! Je namístě ocenit obětavou práci Okresní agrární
komory Most, která celou akci technicky a
odborně zajistila a samozřejmě následnou
odbornou práci hodnotitelské komise. Ty

nakonec vzhledem k takovému množství
produktů musely být dvě.
Po detailním hodnocení a ochutnávkách bylo
následně rozhodnuto o vítězných produktech
v 9 kategoriích soutěže Regionální potravina
Ústeckého kraje a ve 14 kategoriích souběžné
soutěže „Potravina z kraje Přemysla Oráče“
a dále také o udělení mimořádného ocenění
kolekce bonboniér výrobce JORDAN & TIMAEUS s.r.o., Děčín a vína FORTO 2018 z Vinařství
pod Radobýlem s.r.o., Žalhostice. Celkové
výsledky hodnocení najdou zájemci na webu
naší OAK – www.kisuk.cz
Ocenění má pro malé regionální firmy našeho
kraje velký význam, především jim pomáhá
v prodeji výrobků a proniknutí do povědomí
spotřebitelů. Po dobu 4 let má totiž oceněný
výrobek právo užívat značku Regionální potravina a Potravina z kraje Přemysla Oráče. To je
pro zemědělce a potravináře, zejména rodinné
farmy a firmy mimořádně důležité, neboť jim
umožní plně využít možností, které zdejší region
nabízí. Řeč je o úrodné polabské nížině, respektive „zlatém pruhu země České“, o kořenech
české státnosti se symbolem hory Říp, pluhem
a lipovou ratolestí. Ale také o mikroregionu
Krušnohoří s podhorskými pastvinami jako
stvořenými pro chov krav a ekologické produkty.
Vždyť Ústecký kraj svou rozlohou 5 334 km2
je 6. největším v ČR, hladina Labe u Hřenska
je pouhých 115 m n. m. a nejvyšší vrchol v Krušných horách má výšku 1 113 m. Tyto geografické podmínky a přírodní různorodost dávají
i malým výrobcům velkou příležitost, kterou je
třeba využít. A právě obě uvedené soutěže tomu
velmi napomáhají a svým rozsahem jsou ve
srovnání s ostatními kraji ČR výjimečné.
Lze si jen přát, aby i kraj, potažmo krajský
úřad zařadil tuto výjimečnou akci, největší ve
srovnání s ostatními kraji ČR, do jím podporovaných programů, jako tomu ostatně bývalo
dříve. Regionální výrobci produkující kvalitní
místní potraviny, si to určitě zaslouží, vždyť
nedělají reklamu jen sobě a celému kraji, ve
kterém žijí a podnikají! Stejně tak si to zaslouží také organizátoři obou soutěží, kteří odvádí
skutečně kvalitní práci a ve finále se podílí i
na další propagaci.

Ing. Ivo Bednár
místopředseda představenstva OAK Most
Ing. Jan Veleba, agrární publicista
foto archiv OAK Most
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Inzerce

Ministerstvo zemědělství Vás zve na devátý ročník

POZNEJ SVÉHO
FARMÁŘE
červenec až říjen 2022

Vstup
zdarma

Ochutnávka místní produkce, prohlídka farmy, farmářské
trhy s lokálními potravinami, program pro děti.

www.poznejsvehofarmare.cz
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Voda v krajině

Den otevřených dveří na rybářské
fakultě se vydařil
V sobotu 21. května 2022 zorganizoval Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický
Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (FROV)
po koronavirové odmlce Den otevřených dveří prezentující současné aktivity FROV,
které byly zároveň zasvěcenou a velmi vhodnou osvětou o rybářském výzkumu pro
laickou veřejnost.

Ta navštívila akci, i díky souběžně probíhajícím
„Vodňanským rybářským dnům“, v hojném
počtu a na místě se tak mohla seznámit
s řadou pracovišť a pracovníků FROV připravených podělit se s návštěvníky o řadu zajímavých a obecně nepříliš známých informací, a také odpovídat na kladené dotazy.
Návštěvníci měli přitom možnost navštívit
laboratoř environmentální chemie a biochemie, laboratoř fyziologie reprodukce,
laboratoř molekulární, buněčné a kvantitativní genetiky, laboratoř vodní toxikologie
a ichtyopatologie či laboratoř molekulární,
buněčné a kvantitativní genetiky. V zasedací
místnosti ústavu si pak mohli účastníci Dne
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otevřených dveří prohlédnout film a dozvědět
se údaje o historii ústavu.
Už první zastávka v laboratoři environmentální chemie a biochemie mohla být pro
mnohé přínosem, zejména týkající se míry
kontaminace vod na území ČR, ale také
současné citlivosti laboratorních přístrojů, které dokáží ve vodě detekovat rizikové
látky. Ty mohou, jak se na místě návštěvníci
dozvěděli, odhalit pouhých 100 tabletek
léku Ibuprofen (jedno balení) rozpuštěných
ve vodní nádrži Lipno. Tento a mnohé další
ilustrativní příklady jsou přitom pro veřejnost
velmi žádoucí, neboť ta se sice na každém

kroku dozvídá, jak je životní prostředí a vodní
zdroje v ČR znečištěno, chybí ale názorné
příklady, o jak velké koncentrace v praxi jde,
přičemž často jde skutečně o koncentrace
nepatrné. Stejně tak by měla laická veřejnost
vědět, a na místě se to také dozvídala, že
problém pozůstatků chemických látek se
netýká jen zemědělské chemie, ale stále
častěji také farmaceutických a kosmetických
přípravků, jejichž odstranění z vod je obvykle
větší problém než odstranění pozůstatků
pesticidů.
Určitě atraktivním a zajímavým zážitkem návštěvníků byla také možnost prohlédnout si
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(i reálně pod mikroskopem) fotografie rybích
krvinek nebo simulaci procesu oplodňování
ryb. V laboratoři vodní toxikologie a ichtyopatologie se pak mohli návštěvníci dozvědět
řadu údajů týkajících se vlivu cizorodých
látek na organismy ve vodním prostředí,
o prevenci a terapii nemocí ryb nebo o sledování vlivu rybářského hospodaření na kvalitu
vody v rybnících. FROV má k tomu k dispozici
řadu specifických přístrojů a pro testy akutní
toxicity na rybách, dafniích nebo sladkovodních řas má také Osvědčení o akreditaci udělené Českým institutem pro akreditaci. Mezi
aktivity laboratoře paří mimo jiné testování
léčiv, například i v chovech akvarijních ryb,
ale třeba i stanovení rtuti v sedimentech,
hematologické nebo histologické vyšetření
ryb a samozřejmě analýzy základních parametrů kvality vody. Laboratoř také vyrábí
a servisuje takzvanou „Terénní kombi soustavu“ umožňující získávat údaje přímo
v místě odběru vzorků vody, což je technologie vhodná pro rybářské svazy či chovatele
ryb v rybničních soustavách i recirkulačních
akvakulturách.
Pro budoucí rozvoj rybářství jsou pak přínosné některé projekty, zabývající se genetikou. Jedním z nich je průzkum takzvaných
polyploidních ryb. Polyploidie (nazývaná také
genomová multiplikace) je jev, kdy je počet
chromozomových sad ve výbavě jedince vyšší
než dvě. Polyploidie je běžná u rostlin,
u nichž může pozitivně působit na vyšší
výnosy, neboť polyploidi zpravidla dorůstají
větších rozměrů. To lze ale v některých případech využít i při produkci ryb. V podmínkách ČR je příkladem takové polyploidní
ryby lín, u kterého lze za určitých podmínek
dosáhnout jeho rychlejšího růstu, a tedy
konečné vyšší hmotnosti, což by jistě řada
konzumentů ryb (i samotných rybářů) přivítala. FROV má k tomu i přístroje schopné
přečíst části genetické informace, které jsou
potřebné pro tamní výzkumy, přičemž jejich
výsledkem může být i stav, kdy lze urychlit
stadium dospělosti u dlouhověkých ryb,
jakou je například vyza. To může zase přispět
k záchraně této v zásadě vymírající, a přitom
velmi starobylé ryby, právě prostřednictvím
genetiky.

daná kniha „Biologie a chov raků“. Zmiňovaná publikace, kterou financovalo Ministerstvo
zemědělství, obsahuje celou řadu zajímavých
údajů o racích, z nichž mnohé jsou výsledkem výzkumů uvedené fakulty, která se na
existenci knihy rozhodující měrou podílela.
Na knize spolupracovali ale i další autoři z
Přírodovědné fakulty Ostravské univerzity
a Přírodovědné fakulty Karlovy univerzity
v Praze. Z dílny FROV pochází také systém
využívající raky jako bioindikátory kvality
vody pomocí sledování srdečního rytmu raka
optickým senzorem, který ve FROV vyvinuli.
V souvislosti s rybářským výzkumem je
korektní také zmínit Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity (CENAKVA),
jehož tým přispěl k objevu unikátního způsobu zrání spermií jesetera, který otevřel další
možnosti pro uchování a reprodukci spermií.
Odhalením specifických rysů v genomu belugy
a jesetera byla mimo jiné vytvořena jednoduchá metoda identifikace čistých druhů a
hybridů, která spolehlivě funguje i pro určení

druhového původu kaviáru. Současná genová
banka jeseterovitých ryb zahrnuje již 11 druhů
– běluhu, jesetera sibiřského, jesetera ruského, jesetera lodního, jesetera hvězdnatého,
jesetera jadranského, jesetera krátkonosého,
jesetera bílého, jesetera atlantického a pádla
amerického. Od uznání amurského zrcadlového kapra na konci roku 2014 vyrobilo Centrum
genetického rybářství více než 75 mil. F1
hybridů s tímto plemenem pro český a polský
chov ryb.
Chov ryb a výzkumy s touto činností spojené
jsou každopádně velmi atraktivní oblastí,
která má v ČR velkou tradici, ale i budoucnost. Je proto tak trochu škoda, že se ve
FROV nekonají Dny otevřených dveří častěji,
třeba i proto, že komunita rybářů je v současné době v ČR nejpočetnější skupinou
lidí spojených společným koníčkem, který
navíc přispívá k lepšímu poznávání krajiny i
životního prostředí.

redakce Agrobase

FROV je navíc z minulosti známa i vývojem
netradičních produktů z ryb, které by mohly
obohatit tuzemský trh pro spotřebitele za výhodnější ceny, než jsou „originály“ takových
produktů. Příkladem je třeba kaviár z lososa,
ale také třeba od roku 2014 produkovaní a
ve spotřebitelské veřejnosti známí „omega
3 kapři“. Fakulta však v minulosti vyvinula
i celou řadu dalších pokrmů z ryb, jako je
například kapří lunchmeat, rybí segedínský
guláš nebo rybí pomazánka obohacená bylinkami. Fakulta kromě toho šlechtí nová plemena (nejen) kaprů. Nezanedbatelná je také
publikační činnost, značné uznání ve vědecké
komunitě si například získala v roce 2013 vy-
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Škody působené zvěří zásadně
komplikují obnovu lesů po
kůrovcové kalamitě
Škody působené zvěří na lesních porostech patří v naší zemi již řadu let mezi nejčastěji zmiňované komplikace při hospodaření v lesích. V posledních letech se tento
problém ještě více prohloubil, a to zejména ze dvou důvodů: při obnově lesů po několikaleté kůrovcové kalamitě došlo k mnohem intenzivnější výsadbě nových porostů,
a kromě toho se zvýšily výsadby listnatých stromků, jejichž sazenice jsou pro zvěř
mnohem atraktivnější ke konzumaci.

Pokud se tedy v současné době mluví o potřebě restrukturalizovat druhovou skladbu lesů
v ČR, měla by být nedílnou součástí diskusí na
toto téma také restrukturalizace metod, jak
škodám působeným zvěří předcházet,
což zdaleka není jen a pouze problematika
cíleného snižování stavů zvěře. Odstřel zvěře
totiž mimo jiné komplikuje i množství volnočasových aktivit v lesním prostředí, které
časově i prostorově omezují přirozené krmné
potřeby zvěře a také možnosti zvěř lovit. Dal-
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ším problémem jsou často vysoké pronájmy
honiteb, které nutí nájemce těchto prostor
preferovat na příslušném území finančně
atraktivní trofejní zvěř, čímž dochází k nepřirozené populační struktuře zvěře. Ta je dále
prohlubována snahou nesnižovat početní stavy samic, které mohou budoucí trofejní kusy
produkovat. Zmiňované volnočasové aktivity
v lese pak společně s houbařením také zvyšují
riziko poškození oplocenek, což umožňuje
přemnožené zvěři devastaci mladých sazenic

v lesních školkách a tím zvyšovat náklady na
opětovné zalesňování.
Z dostupných šetření, která na takzvaných
kontrolních a srovnávacích plochách (KSP)
prováděl v letech 2013 až 2020 Ústav pro
hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL), vyplývá, že
okus eliminoval na jednotlivých plochách KSP
více jak 1/10 druhů dřevin. ÚHÚL v rámci svého šetření porovnával růst a poškození lesa
zvěří na 1 110 KSP, přičemž bylo změřeno 88
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344 stromků v oplocené a 73 491 stromků na
volné části KSP (celkem 161 835 ks). Celkově
pak zvěř v ČR zničila v průměru 1/6 stromků (rozdíl hustoty v oplocení a mimo něj byl
statisticky významný). Velká část stromků,
která přežila, navíc trpí poškozením a ztrátou
přírůstu. Rozdíl ve výšce stromků v oplocení a mimo něj dosahoval v průměru 28 %.
Statisticky významný rozdíl ve výšce stromků
byl zjištěn u 94 % častěji zastoupených druhů
dřevin (u 17 z 18 dřevin), přičemž kritická hranice ztráty přírůstu (25–27 %) byla překročena
u 66,6 % druhů dřevin. Ve srovnání s kritickou
mírou poškození jednotlivých druhů dřevin
používanou ve Švýcarsku je polovina hospodářsky významných druhů dřevin (JD, BO, BK
a DB) v ČR nepřiměřeně poškozena okusem
a vytloukáním zvěře. U ostatních dřevin (SM,
MD, JV, JS) je poškození těsně pod kritickou
mírou. V ČR bylo celkem za poslední 4 roky
poškozeno 54,5 % zkoumaných terminálních
letorostů stromků rostoucích na KSP, nadměrné poškození lesa zvěří se pak vyskytovalo na většině zkoumaných lokalit.
Jak přitom podotýká ÚHÚL spolu se Sdružením vlastníků obecních, soukromých a
církevních lesů v ČR (SVOL) „Takováto míra
poškození výrazně snižuje stabilitu a odolnost
porostů vůči jiným škodlivým činitelům,
ztěžuje zajištění lesních porostů v zákonných
lhůtách i dodržení minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin v porostech.
Toto poškození je příčinou vysokých ekonomických ztrát na přírůstu lesních dřevin a
výrazně navyšuje náklady na ochranná opatření proti škodám zvěří. Celý tento proces má
nejen enormní ekologické, ale i ekonomické
důsledky“.

bych nad ním nelámal hůl, protože pořád je
to půlka našich lesů,“ uvedl v nedávném rozhovoru Cílek. Podle stávajících poznatků jsou
v období sucha schopné lesní kořeny vynášet
z hlubších partií vodu a saturovat tím nejen
svou vlastní existenci, ale i okolní prostředí
a lesní porost jako celek. V této adaptabilitě
přitom vyniká právě smrk, a je tak otázkou,
zdali jej není vhodné sázet i na místa, na
nichž je v současné době nahrazován jinými
druhy dřevin.

Tlak zvěře na lesní
porosty je místy až
enormní a způsobuje
značné škody.
Z výsledků šetření ÚHÚL totiž také vyplývá,
že také dnes žádané smíšené porosty mají
svá rizika. „V případě smíšených porostů
dochází k mezidruhové konkurenci, přičemž
méně okusově atraktivní druhy následně
předrůstají druhy dřevin okusově atraktivnější a často tím působí jejich úhyn,“ konstatuje
ústav. Nepřiměřenou ztrátou přírůstu jsou

přitom podle ÚHÚL nejvíce postiženy javor
mléč a javor klen (58 %), třešeň ptačí (53 %),
habr (52 %), topol (51 %), jeřáb ptačí (50 %),
javor babyka (44 %), lípa (40 %), bříza (39 %),
dub 34 %), jasan (31 %). U jilmu, jedle, douglasky, modřínu a buku pak činí poškození
shodně 25 %.
Důležité nicméně také je, zdali mají data
ÚHÚL (nebo poznatky prezentované Václavem
Cílkem) k dispozici ochránci přírody. Je totiž
zřejmé, že státní i nestátní vlastníci lesů by
měli při restrukturalizaci lesních porostů i
tuzemské lesní politiky více spolupracovat,
neboť obě strany mají v náhledu na některé
problémy svou pravdu, ale realizace a obnova
by měla být průnikem postojů obou stran. I
proto lze přivítat nedávný podpis „Memoranda
o vzájemné spolupráci“ mezi SVOL a Českým
svazem ochránců přírody. Obě organizace
chtějí spolupracovat například při novelizaci
zákona o myslivosti a také lesního zákona,
přičemž jedním z cílů je snížit stávající administrativní zátěž zejména drobných vlastníků
lesů a umožnit jim – a to je v souvislosti
s funkční obnovou lesů po kůrovcové kalamitě asi nejdůležitější – vyšší flexibilitu při
obhospodařování lesních pozemků.

redakce Agrobase

V souvislosti s tlakem na změnu druhové
sklady našich lesů je i v této souvislosti na
místě upozornit na skutečnost (a výsledky
šetření ÚHÚL to potvrzují), že nižší riziko
poškození mladých stromků představuje
výsadba smrků. Taková výsadba tedy nepřináší jen negativa, ale mimo jiné zvyšuje
pravděpodobnost žádoucího opětovného
zalesňování. Smrku jako stále do naší krajiny
vhodné dřeviny se nedávno zastal i známý
popularizátor vědy a dění v přírodě Václav
Cílek, který označil smrk za „nejchytřejší
dřevinu, kterou zná“. Cílek také zdůraznil,
že ani v případě našeho podnebného pásma
nelze při výsadbě a obnově lesních porostů
uplatňovat univerzální návod, který by byl
vhodný pro všechny lokality. A upozornil i na
to, o čem se téměř nemluví, protože se o tom
toho zas tak neví – totiž na určitou „inteligenci rostlin“, tedy i stromů, nebo chcete-li
takzvané kognitivní vlastnosti, které jim
pomáhají zvládat sucho nebo vysoké teploty.
„V každém případě stromy vidí v infračerveném světle, jsou schopny vyhodnocovat teplotu a na základě zpracované informace volí
určitou strategii. Ukazuje se, že takový smrk
je jeden z nejchytřejších stromů vůbec. Proto
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Připomínky Evropské komise ke
Strategickému plánu SZP a komentář
profesních organizací
Ministerstvo zemědělství 3. května 2022 zveřejnilo plné znění připomínek Evropské
komise (EK), které obdrželo k návrhu Strategického plánu společné zemědělské politiky (SZP) na roky 2023–2027. Tento dokument se významně dotýká také lesnictví.
Komise klade důraz na vyšší podporu obnovitelných zdrojů energie a doporučuje
vyšší ambice zejména v oblasti ochrany životního prostředí. V příspěvku přinášíme
shrnutí těchto připomínek za lesnicko-dřevařský sektor a vybrané komentáře profesních
organizací.
Komise vyzvala členské státy k revizím strategických plánů SZP nejen v kontextu klimatické krize a poklesu biodiverzity, ale i vzhledem
k ruské invazi na Ukrajinu a pokračujícímu
nárůstu cen komodit. Jako hlavní cíl pro členské státy stanovila využít příležitosti k posílení
odolnosti zemědělského sektoru EU, snížení
závislosti na syntetických hnojivech, rozšíření
produkce obnovitelných zdrojů energie bez
narušení potravinové produkce a transformace produkční kapacity v souladu s udržitelnými způsoby.
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Připomínky EK z hlediska ochrany životního
prostředí a klimatu se výrazněji projevovaly
v rámci celého českého návrhu strategického
plánu. Strategický plán by měl předkládat
ambicióznější návrhy opatření pro zalesňování, ekoschémata, redukce emisí a zelenou
architekturu. Více pozornosti by mělo být
zaměřeno i na zadržování a kvalitu vody,
adaptaci na změnu klimatu, ochranu stanovišť
a druhů, biodiverzitu lesních ekosystémů
a jejich ochranu, ekosystémové funkce lesů
a zabraňování erozi půdy.

Připomínky Evropské komise související
s lesním hospodářstvím
• Podle EK navrhované intervence nedostatečně cílí na potřebu redukce emisí
skleníkových plynů a amoniaku. Vyšší pozornost vyžaduje řešení problémů spojených
s kvalitou a kvantitou vody, adaptací vůči
klimatu, ochranou stanovišť a druhů, lesní
biodiverzitou a lesními ekosystémovými
službami a podpora postupů prospěšných
pro kvalitu půdy;
• komise vyzývá k vyšším ambicím v oblasti
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ekoschémat. Prvky ekoschémat precizního
zemědělství, rozvoje venkova a udržitelného
lesního hospodaření by měly lépe reagovat
na potřeby životního prostředí a klimatu
a zajistit vyšší příspěvek i součinnost s národními cíli relevantních environmentálních
a klimatických legislativ EU;
• plán by měl reflektovat příležitost ke snížení
strukturálních slabin českých lesů v důsledku (historicky) vysázených smrkových
monokultur, které jsou již nyní mimo svou
oblast přirozeného výskytu a obzvláště
zasažené poškozením v souvislosti
s klimatickou změnou. Obnova následující
po kůrovcové kalamitě by měla být využita
k výraznému zlepšení druhového složení
lesů odpovídajícímu podmínkám a členění
lesních typů s důrazem na posílení biodiverzity a klimatické odolnosti;
• zalesňování zemědělské půdy a přeměna
orné půdy na trvalé travní porosty jsou
cílené pouze na půdy ohrožené degradací na
svazích, a nejde tedy o dostatečně ambiciózní cíl z hlediska celkové plochy. Komise
vyzývá ke zvážení začlenění méně ohrožených půd v kombinaci s výraznější snahou
pro vyšší zapojení zemědělců v intervencích;
• je požadováno vysvětlení, proč jsou součty
milníkových hodnot indikátorů pro lesní
hospodářství (Podíl lesní půdy, na niž se
vztahují závazky na podporu ochrany lesů
a řízení ekosystémových služeb) a biodiverzitu (Podíl využívané orné půdy, na niž se
vztahují závazky na podporu ochrany nebo
obnovy biodiverzity včetně zemědělských
postupů s vysokou přírodní hodnotou)
nekonzistentní s cílovou hodnotou a proč se
milníkové hodnoty pro lesní hospodářství
postupně v čase snižují;
• pro zalesňování zemědělské půdy není
definována doba obmýtí. EK považuje za
výhodné, kdyby opatření cílilo na zalesňování v oblastech, kde by přispělo ke snížení
fragmentace lesů propojením lesní půdy;
• u projektu „Investice do základního zpracování dřeva“ EK vyzývá, aby bylo objasněno,
jaká úroveň zpracování dřeva jako suroviny
bude předcházet průmyslové úrovni, protože
pilařské zpracování dřeva v průmyslovém
měřítku by mělo spadat pod průmyslovou
politiku a příslušné předpisy;
• u technologických investic do lesů je navrhována podpora zřizování systémů včasného
varování nebo dalších nástrojů pro monitorování lesů za účelem zlepšit prevenci
a kontrolu lesních rizik (např. lesních požárů, sucha);
• v rámci investic do lesní infrastruktury je
požadován závazek, že zlepšování a výstavba
lesní cestní sítě bude respektovat relevantní
environmentální požadavky nebo podmínky
související s Natura 2000. V plánu by mělo
být zahrnuto „kladné stanovisko orgánů
ochrany přírody“ jako povinná podmínka pro
projekty financované v rámci této intervence
na chráněných územích nebo nad určitou
velikost projektu;
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• u návrhu plánu výstavby a rekonstrukce
lesních cest je Česko vyzváno k poskytnutí
informací o tom, jaká je současná úroveň
zpřístupnění lesů v hlavních cílových oblastech (např. průměrná délka lesních cest
na hektar) a jaká by byla v těchto oblastech
optimální. Je požadováno upřesnění, do
jaké míry by tento plán mohl k této situaci
přispět a čeho by bylo možné dosáhnout
prostřednictvím investicí;
• investice do lesnického sektoru zahrnuté
v plánu (38.73 – Investice do obnovy kalamitních ploch, 39.73 – Investice do ochrany
melioračních a zpevňujících dřevin, 40.73
– Vodohospodářská opatření v lesích, 43.73
– Neproduktivní investice v lesích, 44.73
– Přeměna porostů náhradních dřevin) by
podle EK měly být navrženy tak, aby bylo
zajištěno, že není podporován odtok vody
z lesů;
• investice do mimoprodukčních funkcí lesů
jsou v plánu zahrnuty pouze v souvislosti
s opatřeními k posílení rekreační funkce
lesa. EK vyzývá, aby byly rozšířeny i na
obnovu nebo posílení biodiverzity lesů,
a prokázaly se tak výraznější ambice
v souladu se strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti;
• přeměna porostů náhradních dřevin by
měla být v souladu s požadavky ochrany
přírody, zejména v případě zvláště chráněných druhů. Jako podmínka způsobilosti
v chráněných nebo vymezených územích
by mělo být požadováno „kladné stanovisko
orgánů ochrany přírody“. Projekty rovněž
nesmí narušit předpokládanou revitalizaci
rašelinišť, tůní a dalších přirozeně podmáčených ploch;
• EK vyjádřila politování nad tím, že plán neobsahuje žádná opatření pro spolupráci na
pilotních projektech nebo na vývoji nových
postupů pro hospodaření s uhlíkem v zemědělství či lesnictví, jako je obnova rašelinišť,
agrolesnictví, vázání uhlíku v půdě, snižo-

vání emisí chovů hospodářských zvířat
a zalesňování. Vyzývá, aby bylo vyzdviženo,
že intervence v oblasti spolupráce a předávání znalostí zahrnují postupy pro přizpůsobení
se změně klimatu a její zmírnění, včetně
zadržování vody v krajině a agrolesnictví.
NÁZORY PROFESNÍCH ORGANIZACÍ NA PŘIPOMÍNKY KE SZP V OBLASTI LESNICTVÍ
Komentář České lesnické společnosti
Strategický plán společné zemědělské politiky
(SZP) na roky 2023–2027 je velmi všeobecný,
příliš orientovaný ekologickými a environmentálními směry. Poukazuje na ideologické
zaměření materiálu a celkovou nekompetentnost v oblasti environmentálního pojetí
zemědělství a lesnictví. V podstatě zde chybí
nezbytný hospodářský aspekt. S veškerými
zmiňovanými opatřeními jsou spojeny nemalé
náklady, přičemž sektor LH by měl být nadále
ekonomicky soběstačný a měl by si zachovat
konkurenceschopnost i pro další generace,
stejně jako financovat svůj environmentální
pilíř z vlastních zdrojů. Samostatná kapitola je
proklamace politiky versus skutečná opatření,
která jsou často proti deklarovaným záměrům
a cílům dokumentu, například otázka vysokých
stavů zvěře, podmínky pro malé a střední
podnikání v LH či potravinová bezpečnost vs.
Přeměna orné půdy na travní či lesní porosty.
Je nutné jasně vypořádat i vztah agrolesnictví
a lesního hospodářství, nyní mimo kompetenci
LH. Anebo právě jde o to, aby někdo rozhodoval, kdo podmínky splní a dostane podporu,
a kdo ne? Kdo zůstane a kdo si bude muset
hledat práci v jiném sektoru?
SZP ignoruje národní podmínky a pohybuje
se v rovině obecných úvah a připomínek bez
znalosti věcí. Národní strategie a dokumenty
v České republice reflektují v dostatečné míře
změny, ke kterým v krajině a ve společnosti
s klimatickou změnou dochází, a potřeby
reakce v rámci národních politik. V oblasti
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zelenou architekturu. Větší pozornost je podle
ní třeba věnovat podporám obnovitelných
zdrojů energie, spolupráci v rámci hodnotových řetězců a podpoře schémat kvality.
Komise obecně doporučuje revizi nastavených
cílů a vyšší ambice. Právě v oblasti ochrany
životního prostředí a klimatu EK uplatňuje
řadu připomínek. Strategický plán by měl
být ambicióznější, co se týká zalesňování,
ekoschémat, redukce skleníkových plynů
a amoniaku. Více by se měla pozornost
zaměřit i na kvalitu vody, adaptaci na změnu
klimatu, ochranu stanovišť a druhů, biodiverzitu lesních ekosystémů a jejich ochranu.

LH je to změna ke strukturálně a druhově
pestřejším lesním ekosystémům a k využívání
jejich produkčních a mimoprodukčních funkcí,
nyní tendenčně a ideologicky nazývaných
ekosystémové služby. Předpokládá to také
většinové financování z vnitřních zdrojů LH,
které si tudíž musí zachovat výnosy z lesního
hospodaření pro každého vlastníka lesních
pozemků. Národní dokumenty také zásadně
přesahují krátkodobý rámec SZP orientovaný
na politický, nikoli na environmentální
a lesopolitický rozměr.

tlak a výsledky lobbingu environmentálních
skupin silných v Bruselu, včetně tzv. českých
zástupců. Je vhodné zdůraznit, že vznesené
problémy vztahu lesů a krajiny se týkají
zemí převážně na západě Evropy, v našich
podmínkách jde spíš o manažerský přístup
a systém hospodaření. Čím více směrem na
západ, tím je nutno být důraznější. Oblast LH
by měla být výsostnou oblastí národních vlád,
vlastníků a správců lesních majetků, což je
i stanovisko ČAZV a Evropské unie zemědělských akademií.

Z hlediska bodů týkajících se lesní infrastruktury je důležité zmínit, že orgány ochrany
přírody se k stavbám lesních cest vyjadřují
a jejich požadavky jsou respektovány. Aktuální
hustota lesních cest v ČR dosahuje cca
15 bm/ha lesa, přičemž optimální hustota
s ohledem na přírodní podmínky je 18–20 bm/ha.
V sousedních státech s porovnatelným LH
je situace dramaticky odlišná – Rakousko
35 bm/ha, Německo 50 bm/ha či Švýcarsko
26 bm/ha. Současně platí, že každá opravená,
rekonstruovaná cesta je přínosem z hlediska
růstu kvality zpřístupnění a současně výrazně
snižuje riziko vzniku eroze.

Republikový výbor České lesnické
společnosti, z. s.

Další připomínka: na zalesněných zemědělských půdách je uvažováno, při převodu do
PUPFL, hospodaření v rámci platné legislativy. Propojování fragmentů lesů v zemědělské
krajině není z environmentálního hlediska
žádoucí a naráží na problémy s ochranou
zemědělské půdy. Naopak mozaikovitost
ekosystémů je uváděna jako plus a nikoli
mínus, jakkoli je pro stabilitu krajiny vznik
rozsáhlejších lesních komplexů žádoucí.
V rámci reakce České lesnické společnosti lze
doporučit držet se vyžadované terminologie
a zdůraznit, že dlouhodobě plánovaná opatření předcházejí, nikoli reagují na momentální
tendenční požadavky. Je vidět i aktivistický
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Komentář České asociace podnikatelů
v lesním hospodářství
Předpokládáme, že připomínky Evropské
komise ke Strategickému plánu Společné zemědělské politiky jsou vedeny chvályhodnou
snahou o pestřejší a odolnější krajinu. Souhlasíme s tím, že je na tom potřeba pracovat.
Nesmí se to však zvrhnout ve spleť administrativních příkazů, zákazů, povinných certifikací a dotací. Co je však důležité: Zachovejme
les, vedle výše uvedeného, jako zdroj kvalitní
cenné suroviny a respektujme práva vlastníků. Podmínky pro to máme.

Ing. Petr Vondráček
Komentář Lesnicko-dřevařské komory ČR
Reakce EK obsahuje přes 30 zásadních a 340
technických připomínek k návrhu Strategického plánu SZP. Komise upozorňuje, že při
úpravách je nutné vnímat změněné podmínky
v souvislosti s válkou na Ukrajině a přehodnotit aktivity s cílem zajistit dostatečné množství
potravin a obnovitelných zdrojů energie.

Příprava Strategického plánu SZP probíhala
více než 2 roky za aktivního přispění širokého
spektra zástupců lesnických organizací
a oborových autorit. Výsledné znění navržených opatření, která definují potřeby podpor
do lesnictví, považujeme za dobře nastavené
a především podložené dostatečnými vstupními údaji a analýzami s jasným popisem
žádoucího cílového stavu. Z dokumentů
a strategií, které EK vydala v posledních
měsících, je zřejmý odklon od dlouhodobě
prosazované rovnováhy mezi ekonomickým,
ekologickým a sociálním pilířem. S velkým
znepokojením vnímáme řadu zjevných rozporů mezi deklarovanými ambicemi EK v rámci
tzv. zelené architektury a malou připraveností
je finančně dostatečně kompenzovat. Chybí
dopadové studie a EK je oprávněně kritizována za nestandardní postup při přípravě
i předkládání svých návrhů, které vznikají
bez řádného projednání s členskými státy.
V následném programovém období dojde
k celkovému snížení objemu finančních
prostředků do SZP v rámci unijního rozpočtu
i na úrovni jednotlivých členských zemí. O to
obtížnější bude debata o jejich rozdělení na
jednotlivá připravená a schválená opatření.
I při posílení významu lesnictví a navýšení počtu opatření směřujících do lesnictví v tomto
Strategickém plánu SZP je velmi nejisté, na
kolik z nich budou finanční prostředky skutečně v daném období alokované a zda bude
připravenost státního rozpočtu tato opatření
kofinancovat. Jako značně problematické
vidíme i stávající načasování. Vzhledem
k očekávanému časovému sledu projednávání
všech připomínek podporujeme návrh na
prodloužení přechodného období o jeden rok,
přičemž s novými pravidly by se mělo začít
až od roku 2024.

Ing. Andrea Skřivánková
Jan Příhoda a František Viktorin, převzato
z oborového časopisu Lesnická práce

Jako základní obecnou připomínku EK
prezentovala potřebu lepšího nastavení pro
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Číslo transparentního účtu: 2402189167 / 2010
Humanitární sbírka „Pomoc lesům a lesníkům Ukrajiny“ je zaměřena na pomoc
s udržením a obnovou péče o lesní ekosystémy Ukrajiny. Hlavním účelem výtěžku
sbírky bude obnovení inventarizace a hospodářské úpravy lesů na Ukrajině,
případně i pomoc s vybavením pro další lesnické činnosti. Administrátorem
podpory na Ukrajině bude Agentura státních lesních zdrojů Ukrajiny,
která spravuje 73 % tamějších lesů.
Materiální pomoc
Primárně zaměřená na obnovu provozu
inventarizace a taxace na Ukrajině
Pomůcky, zařízení pro taxaci a případně
kancelářské vybavení a technika
Další funkční lesnické vybavení a pomůcky
Sběrové místo: lze předat osobně nebo zaslat na adresu
Lesnická práce, s.r.o., náměstí Smiřických 1
281 63 Kostelec nad Černými lesy
(zásilku viditelně označit názvem sbírky)

Finanční pomoc
Transparentní účet u FIO banky:
2402189167 / 2010
Výtěžek sbírky bude převeden na
obnovu fungování Ústavu státního lesního
hospodářského plánování (Ukrderzhlisproekt),
případně poslouží k nákupu poptávaného
vybavení a k další pomoci ukrajinským
lesům a lesníkům.

„Lesníci
pomáhají“
E-mail: kontakt@pomoclesum.cz, tel.: +420 604 211 167

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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G. J. Mendel, 200. výročí narození
v Národním zemědělském muzeu
Ve středu 20. července 2022 uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela.
Národní zemědělské muzeum toto výročí připomíná v několika výstavách a řadou
doprovodných akcí.

jeho nepřehlédnutelného nadání a inteligence,
možná by po otci převzal skromné rodinné
hospodářství a živil se jako rolník. Pocházel
z chudých poměrů, přesto se nakonec stal
opatem augustiniánského kláštera, dokonce i
ředitelem Moravské hypoteční banky v Brně.

Gregor Johann Mendel, tento ,,Moravan
německé řeči“, byl ve skutečnosti skromným
géniem. Dnes se o něm píše v učebnicích
biologie napříč kontinenty jako o světoznámém
zakladateli genetiky. Méně už se ví, že kromě
slavných pokusů s hrachem se s velkým
zájmem věnoval také šlechtění ovocných dřevin
nebo okrasných květin. Byl i vášnivým meteorologem, například jako první člověk na světě
vědecky popsal tornádo. S láskou se věnoval i
včelaření a pokoušel se vyšlechtit bezžihadlové
včely, které by usnadnily práci včelařům. Nebýt

44

ČERVEN 2022

Toto stručné představení fascinující osobnosti
je současně pozvánkou na jednu z výstav
muzea, a to výstavu G. J. Mendel – zakladatel genetiky, šlechtitel, ovocnář, která se
Mendelovu životu věnuje a kterou můžete po
celé léto navštívit v Národním zemědělském
muzeu Valtice. Druhá výstava bude v pražské
budově otevřena 22. července 2022 a jejím
tématem budou historie a pokroky ve šlechtění, genetice a plemenářství ve světě, ale
především v českých zemích. Pražská výstava
má název Nekonečný příběh – odkaz Mendela
v zemědělství. Výstava Nekonečný příběh
probíhá pod záštitou ministra zemědělství
Zdeňka Nekuly. Třetí malou výstavou bude
Mendelova zahrádka, kterou můžete obdivovat v Ostravě. Vysadili zde rostliny, na nichž
vědec své pokusy prováděl.
Kromě výstav připravilo muzeum také
2 podzimní přednáškové cykly, v Praze a ve

Valticích, lektorské programy pro školy a především kvízové či terénní hry, které si může
zahrát stejně tak rodina jako skupina přátel.
V Praze půjde o kvízovou hru po budově, ostravské muzeum pomohlo s přípravou terénní
hry v geniově rodišti, obci Vražné, která návštěvníky provede po Mendelových oblíbených
místech. Třetí hrou je rodinná hra na Kačině,
ta představí 8 významných postav spjatých
s historií zemědělství v českých zemích. Hry
jsou přístupné po celé léto, detailní informace
najdete na webu www.nzm.cz, stačí, když
v levém menu kliknete na zelený banner
200. výročí G. J. Mendela.
Dalšími akcemi během roku bude například
kynologické setkání českých plemen na Ohradě nebo výstava o lesnické genetice. Národní
zemědělské muzeum se tímto programem
připojilo k celorepublikovým oslavám, které
probíhají v řadě měst, v kulturních, vzdělávacích i vědeckých institucích a jež zastřešující
organizace Společně prezentuje na webu
www.mendel22.cz. Řadu „mendelovských
aktivit“ Národního zemědělského muzea současně finančně podpořilo Ministerstvo kultury.

www.nzm.cz
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Zapomenuté řemeslo, přadleny
se opět sejdou na Kačině
Poslední červencový víkend 30. a 31. července 2022 se v Národním zemědělském muzeu
na zámku Kačina opět roztočí kolovrátky.

Na své, teď už tradiční setkání, sem přijedou
přadleny z celé republiky. Muzeum tímto zajímavým a netradičním způsobem návštěvníkům připomene, jak úžasný materiál ovčí vlna
je a jak velký má potenciál. Nezůstane jen
u předení, víkendový program přinese i ukázky dalších řemesel, jako je barvířství, předení
nebo tkaní.

Přijďte se podívat, jak
se zpracovává vlna, len,
konopí a jak široké bylo
jejich využití.

Tématu předení a výroby látek se věnuje i
výstava O lnu, vlně, konopí, která představuje

přírodní materiály používané při výrobě oděvů
a obuvi. Je věnována jak tradiční domácí a

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

řemeslné výrobě, tak i výrobě průmyslové. Zaměřuje se na přírodní materiály od rostlin až
po látky, tedy od lnářství až po výrobu sukna, a
nástroje a jednoduché stroje používané při jejich zpracování. K vidění je i zařízení na výrobu
modrotisku s řadou historických modrotiskových raznic nebo kopie unikátního kolovratu
na výrobu hedvábné příze. Stranou pozornosti
nezůstane ani koželužství a kožešnictví.

www.nzm.cz
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K zemědělství musíte mít vztah, říká Jiří
Kubernát z rodinné farmy v Děpoltovicích
Vyrábět poctivé produkty je dřina, ale stačí jedno ochutnání a víte, že to stojí za to.
Své o tom ví pan Jiří Kubernát. Jeho rodinná farma leží v Karlovarském kraji
v malebné krajině na úpatí Krušných hor. Na rozsáhlých pozemcích o rozloze zhruba
860 ha tu chovají krávy, ovce, prasata, koně i slepice. Za základní surovinu považují
plnotučné mléko, od kterého se pak odvíjí chuť veškerých produktů, které farmu opustí.
O jejich kvalitě svědčí i zisk 4. ocenění Regionální potravina, jež jim bylo uděleno
v roce 2021 za jejich Děpoltovické bio máslo.
začku. Večer se starám o koně, vše poklidím
a doma jsem v devět večer,“ popisuje práci na
farmě Jiří Kubernát.
V Děpoltovicích platí heslo, že nejdůležitější
je vyprodukovat to, co potřebuje dobytek. Tedy
seno, různé druhy obilí a luštěniny. Pouze
část z toho, co se vypěstuje, jde následně na
prodej. Spokojenost zvířat je zkrátka klíčová
pro dobré fungování farmy.

Motivaci k založení vlastní farmy našel pan
Jiří Kubernát již v dětství, protože, jak on sám
říká, k zemědělství musíte mít určitý vztah.
Ten získal od rodičů, kteří pocházejí ze selských rodin od Klatov. Zcela logicky jeho kroky
směřovaly ke studiu zemědělské školy, kde se
rovněž seznámil se svou budoucí manželkou.
„V roce 1993 jsem podal privatizační projekt,
na jehož základě jsem v roce 1996 odkoupil
zprivatizovanou farmu. Od roku 2000 na naší
farmě pracuje už celá rodina,“ vysvětluje pan
Kubernát začátky svého podnikatelského
příběhu.
Hospodářství vyžaduje práci od rána do
večera
Starat se o farmu takové velikosti, aby vše
běželo správně, není vůbec jednoduchý úkol.
„Práce není koníček. Koníček děláte, když se
vám chce, práci dělat musíte, ale je důležité ji
mít rád,“ říká pan Kubernát. O farmu se kromě rodinných příslušníků stará i 15 zaměstnanců. „Pracovní den začíná většinou v půl
sedmé ráno. V tuto dobu se sejdeme s kolegy
a já jim nachystám práci. Přes den, když je
sezóna, jezdím s traktorem nebo obsluhuji ře-
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Všechno je to ruční a náročná práce
Když je o dobytek dobře postaráno, odmění
vás tím nejlepším. Na farmě lpí na kvalitním
kravském mléce, z něhož se vyrábí většina
dalších produktů. „O mléčnou výrobu se stará
zejména moje žena. V našem sortimentu
je základem pasterované plnotučné mléko,
ze kterého odstředěním vznikne smetana.
Prodáváme sladkou smetanu a zakysanou
smetanu. Pokud stlučete smetanu, získáte máslo a z něho podmáslí. Dále z mléka
vyrábíme jogurty – obyčejné, ochucené nebo
řecké. Rovněž můžete vyrobit tvaroh a odpadem je syrovátka. Tu dáváme buď zvířatům,
nebo si ji od nás kupují například lidé, kteří
chtějí nabrat svalovou hmotu. Dále vyrábíme
ještě kefír. Všechno je to o ruční práci, která
je mnohdy náročná, ale za ten výsledek určitě
stojí,“ popisuje výrobní proces majitel farmy.
Jemná chuť a snadná roztíratelnost
Pýchou farmy je máslo, které je vyráběno
tradičním způsobem stloukáním v máselnici
z pasterizované smetany v bio kvalitě. Máslo
je unikátní díky tomu, že se na něj používá
sladká smetana, kdežto v obchodě běžně
koupíte máslo ze smetany kysané. Tomuto typu másla se také říká čajové. Vyniká
jemnou chutí a snadnou roztíratelností oproti
produktům ze supermarketů. „Výroba másla
je poměrně komplikovaný proces, který jsme
za ta léta vypilovali k dokonalosti. Je třeba
mnoha úkonů, které musíte udělat, abyste dostali perfektní výsledný produkt,“ popisuje Jiří
Kubernát, který si drží své výrobní tajemství.
Zisk známky kvality
V roce 2021 získalo opětovně (poprvé to bylo

v roce 2013), jejich Děpoltovické bio máslo
prestižní ocenění Regionální potravina
v Karlovarském kraji. Farma získala známku
kvality již poněkolikáté a potvrdila tak vysoké standardy, které na své produkty klade.
Ocenění Regionální potravina je každoročně udělováno těm nejlepším výrobkům ve
13 krajích republiky, které musí splňovat
náročné požadavky na kvalitu. Jeho platnost
je 4 roky. „Zisk ocenění mě velmi potěšil a vážím si ho. Beru to jako odměnu za naši tvrdou
práci,“ říká pan Kubernát. „Zároveň je to pro
nás přínosné i z praktického hlediska. Díky
publicitě s tím spojené nás objeví noví lidé,
přijdou si koupit máslo a rovnou zkusí i nějaký
další výrobek z našeho sortimentu. Také nám
to dá plusové body, když žádáme o dotaci.
A samozřejmě nás to i zahřeje na srdci,“
dodává s úsměvem Jiří Kubernát.
V následujících letech by rádi farmu rozšířili
o bourárnu, aby mohli sortiment obohatit
o masné produkty. Mléčné výrobky od rodiny
Kubernátů se dají koupit přímo na farmě nebo
v několika menších obchodech v Karlových
Varech a Mostě.

O značce Regionální
potravina
Již 13 let uděluje Ministerstvo zemědělství značku Regionální potravina
nejkvalitnějším zemědělským nebo
potravinářským výrobkům, které zvítězí
v krajských soutěžích. Projekt má za cíl
podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky
k jejich vyhledávání v obchodech, na
farmářských trzích či přímo u výrobců.
Spotřebitelé si mohou vybírat z více než
400 výrobků od více než 300 výrobců.
Značka Regionální potravina oceňuje ty
nejlepší výrobky z každého kraje. Více
informací je k dispozici na webových
stránkách www.regionalnipotravina.cz.
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Plná chuť Bůčkové pomazánky uchvátila
porotce Regionální potraviny
Může se stát z bývalého řidiče kamionu a vyučeného kováře zároveň excelentní
výrobce pomazánek, paštik a trhaného masa? Ano. Důkazem je Petr Mančík a jeho
rodinná firma Výrobky od Zrcadla, kterou převzal před 2 lety od původních majitelů.
Za tu dobu dokázal oslnit nejen mnoho mlsných jazýčků, ale také porotce Regionální
potraviny v Ústeckém kraji, kteří udělili toto prestižní ocenění jeho delikátní Bůčkové
pomazánce v roce 2021.
Petr Mančík, majitel rodinné firmy Výrobky
od Zrcadla, bydlí se svou rodinou v Mostě,
ale pochází z vesnice na jihu Moravy. Když
končil základní školu, byli potřeba kováři.
Proto se jím vyučil. Jenže po převratu byla
zavřena většina JZD, proto sice kovařinu umí,
ale nikdy se jí nevěnoval. Život mu přihrál do
cesty povolání řidiče kamionu, kterým se stal
na více než 20 let.

Příběhy regionálních
potravin Ústeckého
a Karlovarského kraje,
bůčková pomazánka
a bio máslo …
„Postupem času jsem už cítil, že mi chybí
rodina. Být kamioňákem je spíše pro mladé,
anebo pro ty, kteří od rodiny utíkají, což nebyl
můj případ. Navíc jsem vždycky rád připravoval pro své blízké různé pomazánky a masové
speciality. Proto, když se na internetu na
začátku roku 2020 objevila nabídka pokračovat v zavedené rodinné firmě, neváhal jsem
snad ani minutu. Dokonce mě v tom podpořila
i manželka, která mi fandí a všemožně mi
pomáhá,“ přibližuje své začátky podnikání
Petr Mančík. Výrobky od Zrcadla vytěžují
svého majitele na 110 %, s čímž ovšem počítal. Vstává v půl čtvrté ráno, aby byl v pět na
jatkách v Libochovicích a vyzvedl si maso. Než
přijdou manželka a tchán se ženou, kteří mu
vypomáhají, musí být maso už propečené, aby
se mohlo začít vyrábět.
Klenotem je Bůčková pomazánka, paštiky si
oblíbili sportovci
„Mou srdeční záležitostí je krůtí maso s vejci.
Jako dítě jsem jezdil k babičce na prázdniny,
která mi kupovala tuto pochoutku. Bohužel nyní už nekoupíte nikde tak dobré, jak
si pamatuji z dětství. Byla to pro mě výzva.
Trvalo mi čtvrt roku, než jsem přišel na tu
správnou chuť,“ vzpomíná s lehkou nostalgií
pan Mančík.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR

Mezi zákazníky jdou nejvíce na odbyt trhaná
masa, bůčková a škvarková pomazánka, ale i
masa ve vlastní šťávě. Nejnovější chloubou je
poctivá Masová topinková pomazánka s pečenou zeleninou. Pozornost si ovšem zasluhují
také paštiky, které jsou naprostým unikátem.
„Naše paštiky si většinou zamilují i ti, kteří
tvrdí, že je rádi nemají. Protože do nich dávám
žervé místo másla, sádla nebo smetany, nejsou tolik tučné. Jezdím si pro něj do hor
k farmářům. Díky tomu je paštika nejen dobře
roztíratelná, ale obsahuje i více bílkovin. Proto
si je často kupují i sportovci.“
Ruční práce, známý původ surovin, žádné
konzervanty
Základem dobrého jídla jsou kvalitní suroviny.
To si moc dobře uvědomuje i bývalý řidič
kamionu. Pečlivě vybíral ideálně mezi lokálními dodavateli masa vepřového, kuřecího
a krůtího. Tedy druhů, které dává do svých
lahůdek: „Vepřové kupuji z Libochovických
jatek, kam dodávají malí chovatelé, kteří
nemají rádi prasata jenom na talíři, ale i živá.
Krmí je mlátem, což už se v dnešní době jen
tak nevidí. Věřím, že tohle krmení se musí do
kvality a chutě masa promítnout. Kuřecí maso
kupuji v Údlicích u Chomutova v drůbežárně,
která je sice větší, ale kvalitní.“
Všechny delikatesy se vyrábí ručně a většinou
se dochucují pouze solí, aby se nepotlačila chuť kvalitního masa. Některé tradiční
receptury odkoupila firma od původních
majitelů, pár z nich si ještě inovovala a ostatní
jsou výsledkem kulinárního umění vyučeného
kováře.
Výhra v soutěži přinesla více zákazníků
Přestože se gastronomii pan Mančík nevěnuje
dlouho, jeho práce začala brzy sklízet plody.
V roce 2021 vyhrál se svou delikátní Bůčkovou
pomazánkou prestižní ocenění Regionální
potravina v Ústeckém kraji. Vyrábí se ručně
z vybraných částí vepřového boku. Dochucuje
se pouze solí, pepřem, cibulí a hořčicí.
„Do Bůčkové pomazánky dávám bůček. Vím,
odkud je, skoro bych až řekl, že má své jméno. Ocenění Regionální potravina nás hodně

zviditelnilo. Od té chvíle se nám zákaznická
základna rozrostla. Získali jsme prestiž a také
jsme díky tomu zváni na různé trhy a podobné
akce, což rozhodně stojí za to,“ přiznává Petr
Mančík. Dále se mu podařilo navázat spolupráci s internetovým farmářským tržištěm
Scuk, který je plný potravin od farmářů. Občas
na něm nakupují také foodblogeři a porovnávají stejný produkt od více výrobců. Úspěchem
je výhra za nejlepší chuť mezi škvarkovými
pomazánkami.
Cíl? Zdvojnásobit výrobu, ale zachovat jedinečnou kvalitu
Rodinná firma Výrobky od Zrcadla je sice
malá, ale určitě nechce stagnovat. „Byl bych
rád, kdyby se mi dařilo zachovávat poctivou
kvalitu našich výrobků. Nechci nic šidit, to by
byl pro mě začátek konce. Také bych si přál
navýšit výrobu zhruba dvojnásobně. K tomu
ovšem potřebuji zaměstnance, které si snad
budu brzy moct dovolit. Zůstaneme samozřejmě u rodiny, tchána už jsem naučil na
své chutě, mohu se na něj plně spolehnout.
A já bych se pak mohl více věnovat prodeji a
vymýšlet další lákavé nové výrobky,“ dodává
Petr Mančík.

www.regionalnipotravina.cz
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Nedoceněné ovce a kozy
Ovce a kozy přinášejí lidem prospěch z vícero důvodů. Poskytují maso pikantní chutě,
mléko k výrobě lahůdkových sýrů, textilní vlákno unikátních vlastností a v neposlední
řadě také kvalitní hnojivo. To všechno jsou suroviny z obnovitelných zdrojů. Přesto
chov ovcí a koz u nás tolik nevzkvétá.
0,4 kg/obyvatele a rok, přičemž do zmíněných
40 dkg masa ministerstvo zahrnulo rovněž
maso kozí a koňské. Podle Ministerstva zemědělství je maso jehňat a ovcí v České republice
pouze doplňkovým sortimentem a slouží
k občasnému zpestření trhu o svátcích. Zjistili
jsme, že ani dříve tomu v Česku nebylo jinak.
Vůbec nejvíce skopového spolu s kozím a koňským masem u nás lidé zkonzumovali v roce
1959. Tehdy spotřeba činila 0,9 kg/hlavu a rok.
Údaj jsme našli v publikaci ČSÚ s názvem Spotřeba potravin 1948 až 2012 (ČSÚ 2013).

Mám doma ve skříni kožich ze stříhaného
beránka, koupený dávno před tím, než světové
topmodelky spustily kampaň na ochranu
zvířat pod heslem „raději nahá než v kožichu“.
Copak topmodelky, těm se to mluví, když
v zimní slotě nasednou do klimatizovaného
Porsche, zatímco já přešlapuji na zastávce
MHD v očekávání své tramvaje nebo autobusu. Kolikrát mě už můj „beránek“ spolehlivě
ochránil před profukujícím severákem. A
poskytl mi i jiné věrné služby, třeba při uklouznutí na náledí. Měkká beránčí kožešinka
ztlumila dopad na tvrdý asfalt, a kdo ví, možná
mě i zachránila před zlomenou končetinou.
Beránek je zkrátka něco jako můj pouliční
airbag. Tohle ovšem kvazi ochránci zvířat
a přírody neradi slyší…
Minulou zimu se do mě jeden rádoby ekolog
kvůli beránčímu kožíšku nelítostně pustil, že
prý ubližuji zvířátkům. Měl na sobě prošívanou bundu ze šusťákoviny a jeho partnerka plášť z umělého plyše. Všechno samá
syntetika původem z ropy. Všichni víme, jak
to s ropou teď vypadá. Bledě. Ostatně jako se
všemi fosilními palivy. To můj hřejivý beránek
je z obnovitelné suroviny.
Než po porážce jehněte skončila beránčí
kožešina v krejčovské dílně podniku Kara
Trutnov, poskytlo ovčí mládě chutné maso,
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střívka pro výrobu párků a k tomu lanolin do
léčivých i kosmetických mastí a krémů. A to
dosud nebyla řeč o ovčím hnoji, který je pro
vysoký obsah dusíku a draslíku hodnotnější
než hnůj od ostatních hospodářských zvířat.
Jehněčí od protinožců
Na incident s oním kvazi ochráncem zvířat
jsem si nedávno vzpomněla před výlohou
řeznictví, kde měli za sklem lákavě naaranžované jehněčí kotlety. Bylo to v jednom anglickém městě, na jehož názvu nezáleží, avšak
vzpomínka z krátké cesty do ciziny mě poté
v Praze přiměla se po jehněčích kotletách
poohlédnout. Dalo to práci, ale nakonec jsem
vytoužené kotlety získala. Pocházely z Nového
Zélandu. Nic proti Novému Zélandu. Jenže já
bych raději podpořila českého zemědělce. To
je ale prakticky nemožné. Většina českého jehněčího a skopového masa slouží pro
samozásobení chovatelů, do maloobchodní
sítě se dostane jen 5 % u nás poražených ovcí
a jehňat. Situační a výhledová zpráva ovce a
kozy (Ministerstvo zemědělství ČR 2020) uvádí
doslova: „Na jatečných porážkách je poráženo
pouze kolem 5 % ovcí a jehňat, zatímco
v rámci samozásobení je poráženo zbylých
95 % jatečných zvířat.”
Jak ministerská zpráva dále uvádí, spotřeba
skopového je u nás velmi nízká. Činí pouze

V Mongolsku skopové vede
Spotřeba skopového masa (včetně jehněčího)
je v různých zemích různá. Vůbec nejvíc ho
zkonzumují v Mongolsku, a to 45,1 kg/obyvatele a rok. Pravdou ale je, že jiné druhy masa
tam prakticky nejedí a skopové připravují tak,
že našince od jeho konzumace spíše odradí.
Vím to z vlastní zkušenosti, z dob, kdy jsem
služebně pobývala v Ulánbátaru v redakci
tamního odborářského listu Chudulmur.
V samotném Novém Zélandu, který je největším vývozcem skopového do zemí Evropské
unie (spolu s kozím masem exportují 14 mil.t
ročně) se skopového sní jen asi 4,4 kg/osobu
za rok. Dodejme, že přibližně stejnou spotřebu mají v muslimských státech Blízkého
a Středního východu.
Průměrná spotřeba skopového v Evropské
unii činí 1,3 kg/hlavu a rok. Toto číslo ale
mnoho nevypovídá. Vše se řídí národními
zvyklostmi a tradicemi jednotlivých států. Zatímco v balkánských zemích se spotřeba blíží
k 8–10 kg/osobu ročně, ve Střední Evropě to
je okolo 1 kg. Ještě méně, než my zkonzumují
skopového v sousedním Slovensku, pouhých
0,14 kg/osobu a rok. (pozn. autorky – údaje
čerpány z různých statistických přehledů).
Pokud jde o chov ovcí v Evropské unii, pak
s největším počtem zvířat, a to 23,8 mil. ks,
bylo na prvním místě Spojené království. Toto
prvenství ale platilo jen do Brexitu v únoru
2020, kdy země z EU vystoupila. S 16 mil. ovcí
nyní unijní primát drží Španělsko, následované Rumunskem (9,9 mil. ks) a Řeckem
(8,7 mil.). Významnými producenty ovcí v EU
jsou také Itálie a Francie (shodně po 7,2 mil.
ks), jak vyplývá z údajů Eurostatu.
Stavy klesly na polovinu
Vraťme se ale na domácí půdu. V České republice se chová okolo 204 tis. ovcí, jak Český
statistický úřad uvádí v Soupisu hospodář-
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ských zvířat. Údaje jsou za rok 2020, novější
nejsou k dispozici. To je pro srovnání pouhá
polovina z počtu ovcí, které se u nás chovaly
na přelomu 80. a 90. let dvacátého století.
V letech 1990 a 1991 zemědělci v České republice měli takřka 430 tis. ovcí. Poté se jejich
počet začal prudce snižovat. V roce 2000 bylo
v Česku pouze 84 108 ovcí, nejméně v poválečné historii. Pak se počty ovcí začaly zvedat
až na nynější úroveň, tedy asi na 200 tis. ks,
jak jsme zjistili z údajů ČSÚ.
Za propadem počtu ovcí na přelomu století
hledejme restrukturalizaci zpracovatelského
průmyslu spojenou s postupným zánikem
vlnařských a kožedělných výrobců. Připomeňme, že hlavním produktem ovcí byla v dobách
plánovaného hospodářství produkce vlny,
o tu však v nových ekonomických podmínkách
přestal být zájem. Co s ní, když textilky na
zpracování vlny krachovaly jedna za druhou?
Ve změněném životním stylu, který přinesl
neformální módu, už lidé nestáli o tradiční
vlněné kabáty, oficiální obleky a společenské
kostýmky. Také vlněná pletací příze přestala
táhnout. Co na tom, že ručně pletené svetry
jsou hřejivé a originální, když čínské mikiny
z dutého syntetického vlákna flísu se dají
levně koupit na tržišti. Vlněné koberce byly
vystřídány syntetickými, hebké kašmírové šátky s tureckým vzorem rovněž ztratily přízeň
zákaznic.
Ovcím na vlnu odzvonilo
V číslech to dokumentuje i již zmíněná Situační a výhledová zpráva ovce kozy. V roce 1990
u nás dominoval vlnařský typ ovcí, jichž byly
dvě třetiny z celkového stavu (62,9 %). Plemena s kombinovanou užitkovostí byla zastoupena 36,4 %. Podíl masných, plodných a dojných
plemen ovcí tehdy zaujímal necelé procento.
V té době byly ovce u nás už takřka půl století
šlechtěny na produkci kvalitní vlny. Náhle z
roku na rok, po zrušení státních dotací, klesla
výkupní cena vlny o 81 %, tedy ze 185 Kč/kg
v roce 1990 na 35 Kčs/kg v roce 1992. Od
roku 1995 se v České republice plemena ovcí
vlnařského typu nevyskytují. V současné době
náleží asi polovina v Česku chovaných ovcí
k plemeni s kombinovanou užitkovostí, třetina
k masnému plemeni a zbytek k plemenům
dojným a plodným. Doplňme, že v roce 2020
bylo v Česku vyprodukováno okolo 3,7 mil. kg
skopového masa a 100 t ovčího sýra.

Tuk má bílou barvu, je pevný a drolivý. Po rozehřátí tuk velmi rychle tuhne, proto se musí
upravené jídlo podávat dostatečně ohřáté a
také na nahřátém talíři.
Nejlepší maso poskytují zvířata ve věku
kolem jednoho roku. Staré kusy dávají maso
podstatně tmavší, hrubší a málo tučné.
Zralá jehňata poskytují maso, které se jakostí
a jemností téměř vyrovná masu telecímu.
Obdobně kvalitní jako maso jehňat je i maso
kůzlečí. Nejoblíbenější je růžově červené,
8–12 týdenních kůzlat, živených mlékem.
Maso kůzlat je dietní, méně oblíbené je maso
ze starších vydojených koz a nejméně ze starých kozlů, neboť mívá typický kozlí pach
a vysoký podíl tuku. Nejméně pachu má maso
kozlů porážených v červnu. Kozí maso se někdy též přidává k masu vepřovému při výrobě
speciálních salámů a klobás. Tyto zajímavé
podrobnosti jsme našli v Naučném slovníku
zemědělském (SZN, Praha 1972).
Předností mnoho, zvířat málo
Statistická ročenka českého zemědělství
(ČSÚ 2013) uvádí, že v roce 1960 se u nás
chovalo 540 tis. koz a také kozlů, jejichž počet
od té doby postupně klesal až na současných
29 tis. ks. Pro srovnání – v EU se nejvíce koz
chová v Řecku, kde jich mají takřka 3,9 mil.
3 mil. ks jich je ve Španělsku, po 1 mil. pak
ve Francii a Itálii.
Kozy se u nás v minulosti chovaly hlavně
kvůli mléku. Kozí mléko je výživné a na rozdíl
od kravského se v žaludku sráží v malých
chomáčcích a organismus je proto lehce
tráví. Proti mléku kravskému obsahuje vyšší
podíl tuku v menších kapénkách, které se
v zažívacím ústrojí snáze vstřebávají. Kozí
mléko obsahuje kyselinu kaprinovou, která
má povzbudivé účinky a příznivě působí na

organismus zvláště po nemoci. V kozím mléce
je značné množství kaseinu a tuku, a tak
se velmi dobře hodí k výrobě sýra, másla a
tvarohu. Máslo z kozího mléka není tak tuhé
jako máslo kravské a při stejné hmotnosti
má o 20 % větší objem než kravské. Kromě
mléka poskytují kozy maso, srst a kůži. Kůže,
hlavně dojných koz, slouží jako surovina pro
jemné rukavičky. Plemena s hustou podsadou
dávají kvalitní kožešiny, kozí srst je vhodná na
výrobu koberců a plsti. Tím ale výčet předností
nekončí.
Kozí hnůj má 5krát větší hnojivou účinnost
než hnůj hovězí a 4krát větší než hnůj koňský.
Za stájové období se získá od jedné kozy při
dobrém podestýlání až 500 kg kvalitního hnoje. Chovem koz se přispívá k využití porostů
pro jiná hospodářská zvířata nedostupných,
jako jsou příkopy, cesty, náspy, hráze apod.
Takto popisuje přednosti chovu koz učebnice
Speciální zootechniky (SZN, Praha 1963).
Připomeňme, že v té době u nás žilo přes
0,5 mil. koz. Ale o 20 let později, v 80. letech
minulého století si v Rukavičkářských závodech v Dobříši stěžovali na nedostatečný počet kůží od koz plemene česká bílá bezrohá.
V obrovské budově někdejších výrobců rukavic
a rukaviček dnes sídlí různé firmy z jiných
oborů. Rukavice v Dobříši a okolí vyrábí několik malých rodinných firem z kůží dovezených
ze zahraničí.
A co kdysi tak oblíbené elegantní kožichy
z kozinky? Nejedné ženě starší generace visí
tyto pláště ve skříni jako připomínka časů,
kdy jsme si u nás dokázali suroviny nejen
vyprodukovat, ale také zpracovat na výrobky
s vysokou přidanou hodnotou.

Alice Olbrichová

Maso specifické vůně
Protože skopového masa je u nás málem jako
příslovečného šafránu, připomeňme si pár
faktů o jeho vlastnostech. Odborné publikace
se shodují, že ovce poskytují kvalitní maso
vysoké dietetické hodnoty, lehce stravitelné
a výživné. Maso má zvláštní typickou vůni
a nasládlou chuť, proto není u některých
spotřebitelů v oblibě. Maso je světle červené
barvy, pevné, jemných krátkých vláken, tukem
neprorostlé. U dobře živených zvířat je tuk
uložen pod kůží, mezi svaly a kolem ledvin.

AGRÁRNÍ KOMORA ČR
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Potraviny na talíři

Červen otvírá brány léta
Nastal čas plánovat dovolené, výlety, setkání a pikniky s přáteli. K přípravě jídel
a nápojů maximálně využíváme všeho, co nám zahrada a příroda nabízí. Jistě přijdou
vhod knedlíky s třešněmi, ať už jako hlavní chod, nebo dezert. Osvěžující nápoj
vykouzlíme z bezového sirupu. A k biftečkům z krůtího masa se skvěle hodí nové
brambory z domácí produkce, které v tuto dobu již běžně bývají k mání.

BEZOVÝ SIRUP
Při výrobě bezového sirupu směle experimentujte s chutěmi
a vůněmi. Místo citrónu použijte limetku, přidejte čerstvou
meduňku, mátu nebo zázvor.
Suroviny
• 30 velkých bezových květů
• 2 kg krupicového cukru

• 50 g kyseliny citronové
• 3 bio citróny
• 2 l vody

Postup
Bezové květy vytřepáním zbavíme drobného hmyzu. Pak je
opláchneme studenou vodou, vložíme do 3l sklenice, zalijeme
2 l zchladlé převařené vody, přidáme šťávu z jednoho citrónu,
2 citróny nakrájené na kolečka a kyselinu citrónovou, zamícháme a zakryté necháme 24 hodin louhovat. Poté přes pláténko
scedíme do hrnce, přidáme cukr, zahřejeme na 40 °C a občas
promícháme, a až se cukr rozpustí. Vzniklý sirup nalijeme do
sterilovaných lahví a uzavřeme. Uchováme v chladnu a temnu,
kde vydrží do příští sezóny.
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TŘEŠŇOVÉ KNEDLÍKY SE
SKOŘICOVÝM MÁKEM
Začátkem června dozrávají první třešně. Můžete z nich upéct
nadýchanou bublaninu nebo uvařit vynikající kynuté knedlíky.
Suroviny (těsto)
•2
 50 g hrubé + 250 g
polohrubé mouky
•2
 50 ml plnotučného mléka
•2
 0 g droždí
• 1 žloutek
• lžíce cukru, lžíce škrobu
• lžička soli

Skořicový mák
• 10 vrchovatých lžic mletého
máku
• 2 vrchovaté lžíce moučkového cukru
• r ovná lžíce mleté skořice

• r ozpuštěné máslo na polití
• v yzrálé pevné třešně

Postup
Z části vlažného mléka, lžíce cukru, lžíce mouky a rozdrobeného droždí necháme vzejít kvásek. Ve zbylém mléce rozšleháme
žloutek. Do mísy vsypeme mouku, škrob a sůl, promícháme,
vlijeme kvásek a mléko se žloutkem a vypracujeme tužší
nelepivé těsto, které necháme hodinu kynout. Vykynuté těsto
po částech vyválíme na tenký plát, rozkrájíme na čtverce
a plníme třešněmi. Knedlíky necháme na pracovní desce
posypané moukou ještě 15 min. kynout. Zvolna je vaříme ve
větším množství osolené vody 8 min., v polovině doby knedlíky
ve vodě otočíme. Uvařené knedlíky propíchneme na několika
místech špejlí, aby unikla pára, a vydatně je obalíme ve skořicovém máku. Na talíři přeléváme rozpuštěným máslem.

INFORMAČNÍ NOVINY

ZPRAVODAJ

Potraviny na talíři

MLETÉ KRŮTÍ BIFTEČKY
Biftečky z dietního krůtího masa lze péct v troubě nebo grilovat
na venkovním grilu. Podávejte je s bylinkovým dipem, a jak již bylo
v úvodu řečeno, s vařenými novými bramborami.
Suroviny
• 500 g mletého krůtího
masa
• 4 plátky bílého toustového
chleba
• 150 ml plnotučného mléka
• 1 vejce

• 2 stroužky česneku
• hrst čerstvých bylinek
• lžíce citrónové šťávy
• lžička citrónové kůry
• citrónový pepř
• sůl
• olivový olej na potření

Postup
Nadrobno pokrájený toustový chléb dáme do misky, zalijeme
vlažným mlékem a necháme nasáknout. Do větší mísy dáme
mleté krůtí maso, přidáme namočený chléb, vejce, utřený česnek,
nasekané bylinky, citrónovou šťávu a kůru, čerstvě mletý citrónový
pepř, osolíme a důkladně vymícháme. Z masové směsi tvoříme
malé biftečky, zakryjeme je potravinovou fólií a na hodinu odložíme do chladničky. Odleželé biftečky potřené olivovým olejem klademe na plech vyložený pečicím papírem a v troubě předehřáté na
230 °C nejprve 5 minut zprudka zapečeme. Pak teplotu snížíme
na 200 °C a dopékáme asi 15 minut do pěkné zlatohnědé barvy.

Text a foto Dalibor Pačes
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Inzerce

Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!
O Rozhodčím soudu
byl založen roku 1949
řídí se zákonem, Statutem, Řádem
 vede Seznam rozhodců a tím garantuje odbornou kvalitu rozhodčího řízení
probíhajícího před Rozhodčím soudem
 na Seznamu rozhodců je více než 240 rozhodců z tuzemska i zahraničí



Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje





konzultace před uzavřením smlouvy či podáním žaloby u Rozhodčího soudu
odborné znalce
tlumočníky
veškerou administrativu spojenou s rozhodčím řízením před Rozhodčím soudem

Jaké spory řeší?




obchodní vztahy (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy …)
občanskoprávní (mj. i manželské smlouvy, kupní smlouvy na nemovitost, smlouvy o půjčce …)
pracovně právní vztahy (smluvní podmínky mzdového charakteru)

Výhody rozhodčího řízení





řízení je jednoinstanční, neveřejné, rychlé, méně formální
rozhodčí nálezy jsou v tuzemsku i v zahraničí dobře vykonatelné
Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 140 státech světa
strany si mohou určit místo i jazyk rozhodčího řízení

Podmínka pro rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR
je platná rozhodčí doložka ve prospěch tohoto soudu.
Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:
Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího
soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu třemi
rozhodci.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího
soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu jedním
rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na adrese: www.soud.cz

Rozhodčí soud je tu pro Vás.
Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájemcům v sídle soudu
Vladislavova 1390/17, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglickém, německém a francouzském.
Telefonní spojení je: tel.: +420-222 333 340, fax: +420-222 333 341, e-mail: praha@soud.cz
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